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• กฎหมาย นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร
• การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร
สวนที่ 2 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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บทนํา
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2547 กําหนดใหสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุผลตามเปาหมาย
และการบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามนโยบายไดอยางถูกตองรวดเร็ว
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปขึ้น เพื่อใหการบริหาร
ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคลองกับนโยบายการบริหารประเทศของ
รัฐบาล ตลอดจนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง และยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนําองคกรไปสูเปาหมายไดภายใตสถานการณและการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ที่รวดเร็วในปจจุบัน และตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556 แบงเนื้อหาออกเปน
3 สวน คือ สวนที่ 1 กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ ประกอบดวย กฎหมายนโยบายรัฐบาล และ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน และการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร สวนที่ 2 สาระสําคัญ
ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประกอบด ว ย วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ เป า ประสงค ยุ ท ธศาสตร ข องสํ า นั ก งาน
ปลั ด กระทรวงการคลั ง ความเชื่ อ มโยงและสอดคล อ งกั บ แผนบริ ห ารราชการแผ น ดิ น และยุ ท ธศาสตร
กระทรวงการคลัง สวนที่ 3 โครงการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีเนื้อหาขอมูล
ประกอบดวย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน ตัวชี้วัดและเปาหมายการดําเนินงาน
สํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร มี ค วามคาดหวั ง ว า แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556 จะเปนเครื่องมือสําหรับการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและ
ผลักดันใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเปาประสงคและวิสัยทัศนขององคกรตอไป
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สวนที่ 1
กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556
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สํ า นั กนโยบายและยุ ทธศาสตร จั ดทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํ านั กงานปลั ดกระทรวงการคลั ง
ปงบประมาณ 2556 ภายใตแนวคิด หลักการ และการศึกษา วิเคราะหขอมูลในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
สวนที่ 10 สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน
มาตรา 56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือ
ขาวสารนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความ
คุมครองของบุคคลอื่น หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
สวนที่ 1 บททั่วไป
มาตรา 76 คณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อแสดงมาตรการและ
รายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งจะตองสอดคลอง
กับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการตรากฎหมายที่จําเปนตอการ
ดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน
สวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
มาตรา 78 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
(1) บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของ
ประเทศอยางยั่งยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึงผลประโยชน
ของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ
(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจาหนาที่ของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ
(5) จั ด ระบบงานราชการและงานของรั ฐ อย า งอื่ น เพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ า และการให บ ริ ก าร
สาธารณะเปน ไปอย างรวดเร็ ว มีป ระสิ ทธิ ภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสว นรวมของ
ประชาชน
(8) ดําเนินการใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไดรับสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม
สวนที่ 7 แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
มาตรา 84 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
(1) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนใหมี
การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมี
บทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขัน
กับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือ
การจัดใหมีสาธารณูปโภค
(2) สนั บ สนุ น ให มี การใช ห ลัก คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และหลั กธรรมาภิบ าล ควบคู กับ การ
ประกอบกิจการ
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556
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2. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
หมวด 1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร
มาตรา 9 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได
3. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 1 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
มาตรา 6 การบริห ารกิจ การบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย
7 ประการ ดังตอไปนี้
(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
4. นโยบายรัฐบาล
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินงานภายใตนโยบายรัฐบาลและสอดรับกับแผนบริหาร
ราชการแผนดินในประเด็นนโยบายตางๆ ดังนี้
3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
3.1.1 ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดที่เปนธรรมใหแกคนสวนใหญของประเทศ และให
เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอยางมีเสถียรภาพ
3.1.2 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนที่สามารถตอบสนองตอความตองการที่
หลากหลายไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม
3.1.5 สงเสริมและรักษาวินัยการคลัง
8. นโยบายบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
8.1.1 พัฒนาระบบราชการอยางตอเนื่อง เนนการบริหารเชิงกลยุทธในระดับชาติอยางมี
วิสัยทัศน และมุงผลสัมฤทธิ์
8.1.2 เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอยางตอเนื่อง
8.1.3 พัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางตอเนื่อง
8.1.5 เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและ
เจาหนาที่จองรัฐ
8.1.7 พัฒนาระบบราชการใหเปนระบบที่โปรงใสขึ้น
8.2 กฎหมายและการยุติธรรม
8.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวน การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
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8.2.4 ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีสวนรวม
8.3 สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และ
สื่อสารธารณะทุกประเภทไดอยางทุกประเภทไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม
8.3.1 สงเสริมและพัฒนาชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ได กํ า หนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
6. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต
สํ า นั กงานปลั ดกระทรวงการคลัง ดําเนิน งานตามยุทธศาสตรช าติ วาดว ยการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4

ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน
รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต
เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต
สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต

7. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เพื่อใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณภายใตนโยบายของรัฐบาล และแผนการบริหารราชการแผนดิน รวม
8 ประเด็นยุทธศาสตร และ 1 รายการ ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการสรางรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสูสังคม
2. ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงรัฐ
3. ยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม
5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
7. ยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
8. ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
9. รายการคาดําเนินการภาครัฐ
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สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้
ยุทธศาสตร
การจัดสรร
งบประมาณ
การสรางความ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางมี
เสถียรภาพและ
ยั่งยืน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน
เปาหมาย
เปาหมาย
การใหบริการ การใหบริการ
กลยุทธหนวยงาน
กระทรวง
หนวยงาน
เสริมสรางความ หนวยงานใน
- ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศ
เชื่อมั่นทางการ กํากับของ
การคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
คลังทางการ
กระทรวง
กลุมเปาหมายอยางมี
คลัง
การคลัง
ประสิทธิภาพ
ดําเนินงานอยาง - กํากับ ตรวจสอบการ
มีประสิทธิภาพ ดําเนินงานของหนวยงานใน
สังกัดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง

ผลผลิต
การบริหารจัดการ
การติดตาม และ
การประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการของ
หนวยงานใน
กํากับ

8. ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
ภาพรวมยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559 สรุปไดดังนี้
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
เปาหมายที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ (Narrowing Inequality Gap)
1. การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจใหแก 1.1 การพัฒนาทุนมนุษย
คนฐานราก
1.2 การเสริมสรางความรูความสามารถทางการเงิน
1.3 การสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
2. การขยายระบบสวัสดิการพื้นฐาน 2.1 การขยายความคุมครองสวัสดิการทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกกลุม
ใหทั่วถึงและมีคุณภาพ
2.2 การปรับปรุงการบริหารจัดการสวัสดิการของภาครัฐ
2.3 การลดรายจายผูมีรายไดนอย
3. การกระจายรายไดและการถือ
3.1 การปฏิรูปกลไกการกระจายรายไดและทรัพยสิน
ครองทรัพยสินอยางเปนธรรม
เปาหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness)
1. การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การ 1.1 การเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจ SMEs, Microenterprises
พัฒนาภาคเอกชนใหเกิดการสราง
1.2 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชน
มูลคา (Value Creation)
1.3 การสงเสริมเศรษฐกิจสีเขียว
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
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2. การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อกาวสู
2.1 การสนับสนุนการพัฒนาหวงโซอุปทาน
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก 2.2 การใชมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อสงเสริมการคาการลงทุนของไทย
ในตางประเทศ
3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ 3.1 การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางธุรกิจและ
การลงทุนของประเทศ
เพิ่มศักยภาพการแขงขัน
3.2 การผลักดันการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ
3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเงิน
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)
1. การเสริมสรางความมั่นคงทางการ 1.1 การบริหารจัดการรายไดอยางมีประสิทธิภาพ
คลัง
1.2 การบริหารจัดการรายจายอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 การบริหารจัดการทรัพยสินของรัฐและรัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 การบริหารจัดการหนี้สินและความเสี่ยงทางการคลัง
2. การสงเสริมความโปรงใสในการ
2.1 การขจัดโอกาสทุจริต
ดําเนินงานของภาครัฐ (AntiCorruption)
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 3.1 การปรับปรุงระบบฐานขอมูล
ของกระทรวงการคลัง
3.2 การพัฒนาบุคลากร
3.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
9. การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร
สภาพแวดล อ มของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง สามารถวิ เ คราะห โ ดยใช ห ลั ก การ
S.W.O.T. Analysis เพื่ อ ระบุ ถึ ง จุ ด แข็ ง (Strength) และจุ ด อ อ น (Weakness) สํ า หรั บ การ วิ เ คราะห
สภาพแวดลอมภายใน โอกาส (Opportunity) และขอจํากัด (Threat) สําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอก ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะหได ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
S1. เปนศูนยกลางในการติดตอ และประสานงานกับ
หนวยงานในระดับนโยบาย เชน สํานักงาน
ก.พ. สํานักงาน กพร. สํานักงบประมาณ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน
S2. ใกลชิดกับขอมูล และมีระบบเครือขายขอมูล
ขาวสารที่เชื่อมโยงกับทุกหนวยงานในสังกัด
S3. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ความเปนผูนํา และ
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาองคกร
S4. มีสภาพแวดลอมที่ดี และระบบเทคโนโลยี

จุดออน (Weakness)
W1. ถนัดงานประจํา ขาดการทํางานในเชิงรุก และ ขาด
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน
W2. ขาดการประสานงานและการถายทอดความรู
ระหวางกันภายในองคกร
W3. ระบบความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)
ขาดความชัดเจน
W4. การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติยังมีไมมากเทาที่ควร
W5. ภารกิจหลักไมชัดเจน องคกรมีภารกิจเฉพาะงาน
สนับสนุน
- ขาดการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองคกรอยาง
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จุดแข็ง (Strength)
สารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอตอการทํางาน
S5. มีการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด และเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และครอบคลุมในทุกดาน
- อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช เพียงพอกับการ
ปฏิบัติงาน
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอตอ
การทํางาน

(หมายเหตุ : S1 S2 S3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก)
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จุดออน (Weakness)
จริงจังใหปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลทุกระดับ
- การบริหารจัดการงานดานบริการตางๆ อาทิ
ยานพาหนะ โทรศัพท แมบาน ยังไมมีประสิทธิภาพ
- การบริหารจัดการองคกรไมมีมาตรฐาน ขาดความ
โปรงใสและเปนธรรม ไมสอดคลองกับหลักธรรมาภิ
บาล
- การเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นระหวางกัน
ของผูบริหารระดับสูงและผูใตบังคับบัญชายังมีนอย ทํา
ใหการบริหารงานเปนแบบบนลงลาง (Top-Down)
เพียงอยางเดียว
- การกํากับและตรวจสอบหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ขาดความชัดเจนและยังไมเพียงพอ
- ขาดบุคลากรที่มีวิสัยทัศนและดําเนินการใหเปนไปตาม
วิสัยทัศนที่กวาง และมีผลตอเศรษฐกิจโดยรวม
- ไมมีผูจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับกระทรวงที่สงผลตอ
ประเทศและ AEC
- ไมมีระบบการบริหารบุคลากรกระทรวงการในระดับ
นโยบาย ทําตามกรมฯ เสนทุกอยางเปนสวนใหญ
- บุคลากรปฏิบัติงานไมเต็มศักยภาพ ภายใตหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม
- ขาดความโปรงใส เสมอภาคและเปนธรรมของผูบริหาร
- ขาดจริยธรรม/จิตสํานึกในการเปนขาราชการที่ดี
- ทัศนคติ และแนวคิดของบุคลากรของ สป.กค. ยัง
รองรับการทํางานที่เปนดานนโยบายของกระทรวงและ
ของ สป.กค. ไมชัดเจนและไมเขาใจ
- บุคลากรของ สป.กค. ยังมิไดเปนหนึ่งเดียวเปนลักษณะ
ของตางคนตางอยู และยังมีองคความรูในงานไมมาก
พอ
(หมายเหตุ : W1 W2 W3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก)
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โอกาส (Opportunity)
O1. กฎกระทรวงมอบอํานาจให สป.กค. ปฏิบัติ
ภารกิจทั้งในระดับกระทรวงและในระดับกรม
O2. องคความรูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหมสามารถนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
O3. การบริหารจัดการภาครัฐใหการสนับสนุน
หนวยงานในการนําความรูไปเปนเครื่องมือใน
การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน
O4 กระแสสังคมเรงรัดใหภาคราชการมีการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปรงใส
และเปนธรรม สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล

T1.
T2.

T3.
T4.

ภัยคุกคาม (Threat)
การเปลี่ยนแปลงของนโยบายที่มาจาก
ผลกระทบทางการเมือง
ปริมาณงานที่นอกเหนือภารกิจมีจํานวนมาก
อาทิ งานใหความรวมมือจากหนวยงาน
ภายนอก งานตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งสงผลตอ
งานประจํา
ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการของรัฐที่ไม
เพียงพอตอความตองการของบุคลากร
ขาดความรวมมือและขาดการมีสวนรวมจาก
หนวยงานภายนอก

- มีความพรอมดานทรัพยากรตางๆ อาทิ งบประมาณ - ภัยการเมืองที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการงาน
และปจจัยสนับสนุนตางๆ ทําใหการดําเนินงาน
และคน รวมทั้งงบประมาณของ สป.กค.
คลองตัว หากมีการบริหารจัดการที่ดี
- การเปลีย่ นแปลงของนโยบายที่มาจากผลกระทบทาง
- ใกลชิดผูบริหารและเปนศูนยกลางขอมูลของทุกสวน การเมือง
ราชการในสังกัด
- เงินงบประมาณที่ไดรับ ไมสามารถใชไดกับทุก
- มีนโยบายชัดเจนที่จะใหสวนราชการในสังกัดปฏิรูป ภารกิจ/งานในหนาที่ที่เกี่ยวของ
องคกรใหการบริการอยางสะดวกรวดเร็วแกภาค
ธุรกิจที่เปนองคกรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และการลงทุน
- สป.กค. มีสถานะเปนกระทรวงดวย ดังนั้นควรตอง
เพิ่มเติมการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีและการ
ควบคุม การใชจายเงิน โดยสรางกลไกในการ
ตรวจสอบภาครัฐใหเข็มแข็ง
(หมายเหตุ : O1 O2 O3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก)

(หมายเหตุ : T1 T2 T3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก)

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556
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จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งการวิเคราะหสมรรถนะ
ภายในองคกรและสภาพแวดลอมภายนอก สามารถประเมินสถานภาพองคกรออกเปนแตละหัวขอไดดังนี้
ปจจัยภายใน

ปจจัยภายนอก

จุดแข็ง

โอกาส

สป.กค. เปนศู นยกลางในการบูรณาการงาน
ต า งๆ ของกระทรวงการคลั ง โดยมี ค วามพร อ ม
ทางดานเครือขายขอมูลขาวสาร และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย ตลอดจนผูบริหารมีความเปน
ผูนําที่มีวิสัยทัศน และความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ
พั ฒ นาองค ก ร ทํ า ให เ กิ ด ความชั ด เจนของนโยบาย
ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด และเปาหมาย
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
จุดออน

กฎกระทรวงมอบอํ า นาจให สป.กค. เป น
ศู น ย ก ลางในการดํ า เนิ น งานต า งๆ ของกระทรวง
การคลั ง ตลอดจนองค ค วามรู ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม และหลักธรรมาภิบาล สามารถ
นํ า มาพั ฒ นาบุ ค ลากร และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ทํ า งานได ซึ่ ง การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ให ก าร
สนับสนุนหนวยงานในการนําความรูไปเปนเครื่องมือ
ในการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน
ภัยคุกคาม

บุคลากรของ สป.กค. ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การทํ า งานให เ ป น การทํ า งานเชิ ง รุ ก ประกอบกั บ
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค และประสานการทํ า งาน
รวมกันใหเกิดผลสําเร็จตามยุทธศาสตรที่กําหนด โดย
กําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรอย างเปนระบบ
อาทิ การกําหนดแนวทางความกาวหนาในสายอาชีพ
(Career Path) ตลอดจนการถายทอดความรูระหวาง
กัน การศึกษา/สัมมนา/อบรม

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลกระทบตอ
การกําหนดนโยบายการทํางาน และปริมาณงานที่
นอกเหนือจากภารกิจหลัก ทําใหเปนอุปสรรค
ขัดขวางการทํางาน ตลอดจนผลตอบแทนและ
สวัสดิการที่ไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหขาด
สิ่งจูงใจในการทํางาน ดังนั้น ควรเพิ่มสวัสดิการหรือ
คาตอบแทน เพื่อแบงเบาภาระคาครองชีพที่สูงขึ้น
และจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสรางแรงจูงใจและ
เกิดความผอนคลายจากการทํางาน

10. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2555
กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2556 ไดพิจารณาจากผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิ บั ติร าชการ ป งบประมาณ 2555 ซึ่ง มี ป ระเด็ น ปจ จัย สนับ สนุน และปญ หาอุป สรรคตอการ
ดําเนินงานในภาพรวมขององคกร ดังนี้
ปจจัยสนับสนุน
การไดรับความรวมมือจากทั้งหนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอกตางๆที่เกี่ยวของ
10

ปญหาอุปสรรค
การไดรับขอมูลที่ไมครบถวน และมีความลาชา
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ปจจัยสนับสนุน
ผูบริหารใหความสําคัญและสงเสริมการดําเนินงาน

ปญหาอุปสรรค
การไดรับงบประมาณลาชา หรือไมเพียงพอตอการ
ดําเนินงาน
การไดรับขอมูลครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด หนวยงานภายนอกไมใหความรวมมือในการติดตอ
ประสานงาน
บุคลากรมีความรู และความสามารถ ตลอดจนความ บุคลากรไมเพียงพอตอการดําเนินงาน
มุงมั่น และความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
อุปกรณและเครื่องใชสํานักงานที่เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน

การปรับเปลี่ยนและโยกยายบุคลากร ทําใหการ
ดําเนินงานขาดความตอเนื่อง

การไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง
จากปจจัยสนับสนุนและปญหาอุปสรรคตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่กลาว
สป.กค. จึงไดกําหนดแนวทาง/ขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2556 ให
บรรลุผลสําเร็จ ดังนี้
1. กําหนดรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการดําเนินการ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เขาใจงาย เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของ
ผูบริหาร ยุทธศาสตร รวมทั้ง รับฟงความคิดเห็น ขอดีและขอเสีย ผลกระทบดานตางๆ จากผูใชบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสียมาปรับปรุงการดําเนินงาน
3. ปรับปรุงโครงสราง และเพิ่มอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจและหนาที่ความรับผิดชอบ
ของแตละหนวยงานในสังกัด
4. สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเขารับการฝกอบรมและสัมมนาอยางทั่วถึง และตอเนื่อง เพื่อ
ปรั บ ทั ศนคติ ในการดํ า เนิ น งาน ตลอดจนเพิ่มทักษะ ความรู และความชํานาญใหถูกตอง ตอเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับเนื้องาน
5. การไดรับงบประมาณที่สามารถปรับปรุง เพิ่มเติมอุปกรณเครื่องมือและเครื่องใชสํานักงาน
ใหมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
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สวนที่ 2
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แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปบประมาณ 2556
วิสัยทัศน : มุงสูความเปนเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจที่ 1 : พัฒนายุทธศาสตรและระบบบริหารจัดการใหองคกร
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ : 1
เสริมสรางความเชื่อมั่นตอ
การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง

กลยุทธท:ี่ 1.1
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
องคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธท:ี่ 1.2
ดําเนินงานสื่อสาร
สารนิเทศการคลังในเชิงรุก
ที่ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรท:ี่ 2
พัฒนาและบริหารจัดการ
การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง
กลยุทธท:ี่ 2.1
กํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานใน
สังกัดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
กลยุทธท:ี่ 2.2
สงเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการองคกร
กลยุทธท:ี่ 2.3
เสริมสรางความโปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556

พันธกิจที่ 2 : บริหารองคกรสูความเปนเลิศในดานทรัพยากรบุคคล
และระบบขอมูลสารสนเทศ
ยุทธศาสตรท:ี่ 3
สรางศักยภาพบุคลากร
สูความเปนเลิศ

กลยุทธท:ี่ 3.1
พัฒนาบุคลากร
ดวยหลักการองคกรแหง
การเรียนรู
กลยุทธท:ี่ 3.2
พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง
เพื่อเพิ่มศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
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ยุทธศาสตรท:ี่ 4
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง

กลยุทธท:ี่ 4.1
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง
กลยุทธท:ี่ 4.2
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)

วิสัยทัศน
มุงสูความเปนเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. พัฒนายุทธศาสตรและระบบบริหารจัดการใหองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. บริหารองคกรสูความเปนเลิศ ในดานทรัพยากรบุคคลและระบบขอมูลสารสนเทศ
เปาประสงค
1. ยุทธศาสตรที่มีทิศทางชัดเจน และการบริหารจัดการที่โปรงใส มุงสูประโยชนสูงสุดตอประชาชน
2. บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ
ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
เปาประสงคของยุทธศาสตร
ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลังและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
กลยุทธ

เปาประสงค

โครงการ

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 1.1 :
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
องคกรใหเกิดผล
สัมฤทธิ์

เพื่อใหหนวยงานนํา
ยุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง
การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการและติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร
ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ และติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

การติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ
ของกระทรวงการคลัง
ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส

ระดับความสําเร็จใน
การติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการของ
กระทรวงการคลังดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส
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หนวยงาน
รับผิดชอบ
สนย.
สนย.

สนย.

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556

กลยุทธ

เปาประสงค

โครงการ

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 1.2 :
ดําเนินงานสื่อสาร
สารนิเทศการคลังใน
เชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบการ
ดําเนินงาน
สารนิเทศการคลัง
ใหเกิดประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน

การเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของกระทรวงฯ
สูสาธารณชน

ระดับความสําเร็จของ
การเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของกระทรวงฯ
สูสาธารณชน

การเผยแพรและ
ประชาสัมพันธกิจกรรม
Roadshow และการ
เจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาติ

ระดับความสําเร็จของ
การเผยแพรและ
ประชาสัมพันธกิจกรรม
Roadshow และการ
เจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาติ

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กสค.

กสค.
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ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
เปาประสงคของยุทธศาสตร
หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ

เปาประสงค

โครงการ

กลยุทธที่ 2.1 :
กํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

หนวยงานในกํากับ
ดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

การกํากับตรวจสอบ
การดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
แผนการตรวจสอบ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556
การจัดทําคํารับรอง
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง

การจัดทําคํารับรอง
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
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ตัวชี้วัด
รอยละของจํานวน
ขอเสนอแนะจากการ
ตรวจราชการที่ไดรับ
การตอบสนอง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สตป.

ระดับความสําเร็จของ
การตรวจสอบภายใน

สตก.

รอยละของการ
ดําเนินการตามแผนการ
ตรวจสอบ
ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําคํารับรอง
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556
ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําคํารับรอง
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
สป.กค. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2556

สตน.
กพร.

กพร.

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556

กลยุทธ
กลยุทธที่ 2.2 :
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการองคกร

เปาประสงค
เพื่อการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ
และเปนที่ยอมรับ

โครงการ
การจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต

ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต*
การเปดเผยขอมูล
ระดับความสําเร็จของ
ขาวสารของราชการ
การเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการ
แนวรวมดูแลคูคลอง
ระดับความสําเร็จของ
“รวมแรงไทย รักษาน้ํา การดําเนินงาน
ใสทุกคูคลอง”
โครงการแนวรวมดูแล
คูคลอง “รวมแรงไทย
ระยะที่ 2
รักษาน้ําใสทุกคูคลอง”
ระยะที่ 2
การพัฒนาการจัดการ ระดับความสําเร็จ
เรื่องราวรองทุกข
ของการการพัฒนาการ
จัดการเรื่องราวรอง
ทุกข
การจัดทํารายงาน
ระดับความสําเร็จใน
ประจําปของ
การจัดทํารายงาน
กระทรวงการคลัง
ประจําปของ
กระทรวงการคลัง
การดําเนินการ
รอยละความสําเร็จของ
พิจารณาอุทธรณคําสั่ง การเสนอเรื่องเพื่อ
ทางปกครองของ
พิจารณาตอ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่ง พิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง
ทางปกครอง
การดําเนินการ
รอยละความสําเร็จของ
ประสานงานคดี
การดําเนินการเพื่อการ
ประสานงานที่
เกี่ยวของในคดีความ
ทั่วไป และคดีปกครอง
การตรวจพิจารณาราง รอยละความสําเร็จของ
สัญญาของสํานักงาน การดําเนินการในการ
ปลัดกระทรวงการคลัง ตรวจพิจารณาราง
สัญญาของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สบก.
สบก.
สบก.

สตป.

สนย.

กกม.

กกม.

กกม.
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กลยุทธ
กลยุทธที่ 2.3 :
เสริมสรางความ
โปรงใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล

18

เปาประสงค

โครงการ

เพื่อการพัฒนา
ขอเสนอการ
องคกรใหเกิดความ เปลีย่ นแปลงเพื่อสราง
โปรงใส
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ
“กระบวนงานดานการ
จัดซื้อจัดจาง”

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินโครงการ
ขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ
“กระบวนงานดานการ
จัดซื้อจัดจาง”

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กพร.

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556

ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ
เปาประสงคของยุทธศาสตร
บุคลากรมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ
กลยุทธที่ 3.1 :
พัฒนาบุคลากรดวย
หลักการองคกรแหง
การเรียนรู

กลยุทธที่ 3.2 :
พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพื่อ
เพิ่มศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

เปาประสงค
บุคลากรมีความรู
คูคุณธรรม
มุงประโยชนสุข
ของประชาชน

เพิ่มสมรรถนะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให
บุคลากรของ
กระทรวงการคลัง

โครงการ

ตัวชี้วัด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สบค.

การพัฒนาบุคลากร
กระทรวงการคลัง
(ดานบริหาร)

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
โครงการพัฒนา
บุคลากร
กระทรวงการคลัง
(ดานบริหาร)

การพัฒนาบุคลากร
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
โครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

สบค.

การฝกอบรมวิชาการ
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจําป 2556

รอยละของบุคลากรที่
ผานการฝกอบรม
วิชาการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

ศทส.

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556
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ยุทธศาสตรที่ 4 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
เปาประสงคของยุทธศาสตร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ

เปาประสงค

กลยุทธที่ 4.1 :
พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง

เพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ใหสะดวก
รวดเร็ว ถูกตอง
ทันสมัย รวมทั้ง
การเชื่อมโยง
เครือขาย การใช
ขอมูลรวมกันอยาง
ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ

บูรณาการขอมูล
ระดับความสําเร็จของ
สารสนเทศ 3 กรมภาษี การจัดทําโครงการ
กระทรวงการคลัง
บูรณาการขอมูล
สารสนเทศ 3 กรมภาษี
กระทรวงการคลัง
การบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
กระทรวงการคลัง

ระดับความสําเร็จการ
ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอรแมขาย
และระบบคอมพิวเตอร
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

ศทส.

เพิ่มขีด
ความสามารถการ
บริหารจัดการ
ระบบบริหาร
การเงินการคลัง
ภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส
(GFMIS) ให
ครอบคลุมและ
ทั่วถึง

การดําเนินการ
ปฏิบัติงานและ
บํารุงรักษา
ระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส
(Operation and
Maintenance
GFMIS)

ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินการ
ปฏิบัติงานและ
บํารุงรักษาระบบ
บริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส

ศทส.

กลยุทธที่ 4.2 :
พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)

โครงการ

ตัวชี้วัด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ศทส.

หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการและตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2556
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แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556

ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน
กับแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
แผนปฏิ บั ติร าชการสํ า นักงานปลั ดกระทรวงการคลังมีความสอดคลองกับ นโยบายรัฐ บาลตามแผน
บริหารราชการแผนดิน ดังนี้
นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ
ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
เปาหมายเชิงนโยบาย
1. เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
2. รักษาเสถียรภาพทางดานการคลัง การเงิน และระบบสถาบันการเงิน
3. ทุกภาคสวนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนอยางเทาเทียม
4. โครงสรางภาษีมีความเหมาะสม เปนธรรม และสงเสริมความสามารถในการแขงขันของประเทศ
นโยบายรัฐบาล
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน
3.1.1 ดํ า เนิ น การให มี ก ารกระจายรายได ที่
เป น ธรรมให แ ก ค นส ว นใหญ ข องประเทศ และให
เศรษฐกิ จ สามารถเจริ ญ เติ บ โตในอั ต ราสู ง อย า งมี
เสถียรภาพ โดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สนับสนุน
การกระจายรายได ที่เป น ธรรม และก อให เกิดการ
ขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ อย า งยั่ ง ยื น มี ก ารจ า งงาน
เต็มที่ ระดับราคามีเสถียรภาพระมัดระวังความเสี่ยง
จากความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง
ประเทศ โดยการสร า งความเข็ ม แข็ ง และมี
ประสิทธิภาพของตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศ
รวมถึง การสรางความรวมมือในภูมิภาคเพื่อรองรับ
ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น
3.1.2 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงตลาดทุน
ที่สามารถตอบสนองตอความตองการที่หลากหลาย
ได อ ย า งทั่ ว ถึ ง และเป น ธรรม โดยให เ ป น ทั้ ง แหล ง
เงินทุนแกผูประกอบการและเปนชองทางการออม
ของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ ม ผู มี ร ายได น อ ย
รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงาน
ขององคกรทางการเงิน ชุมชน กลุมเกษตรกร กลุม
อาชี พ ต า งๆ กลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และสหกรณ ทุ ก
ระดั บ พร อ มกั บ การพั ฒ นาความรู พื้ น ฐานทาง
การเงินแกประชาชน

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 1: ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคลังให
เกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธที่ 1.2 : ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการ
คลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการ
การดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 2.1 : กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
กลยุทธที่ 2.2 : สงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการองคกร
กลยุทธที่ 2.3 : เสริมสรางความโปรงใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางศักยภาพบุคลากรสูความ
เปนเลิศ
กลยุทธที่ 3.1 : พัฒนาบุคลากรดวยหลักการ
องคกรแหงการเรียนรู
กลยุทธที่ 3.2 : พัฒนาบุคลากรของ
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นโยบายรัฐบาล
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน
3.1.5 ส ง เสริ ม และรั ก ษาวิ นั ย การคลั ง โดย
ปรับปรุงองคประกอบและโครงสรางงบประมาณให
เหมาะสม มีระบบบริหารความเสี่ยงทางการคลังที่มี
ประสิทธิภาพ จัดลําดับความสําคัญของงบประมาณ
รายจ ายให สอดคล องกับ ทิศทางการพั ฒนาและให
เป น พื้ น ฐานของการพั ฒ นาในอนาคต ส ง เสริ ม
บทบาทภาคเอกชนในการรวมลงทุนและดําเนินการ
ในกิจการของรัฐ ตลอดจนสงเสริมองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารและ
จัดการรายไดในทองถิ่นเพื่อลดการพึ่งพาเงินอุดหนุน
จากสวนกลาง
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตรที่ 4 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 4.1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 4.2 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)
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นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
เปาหมายเชิงนโยบาย
1. ระบบบริหารงานภาครัฐ สามารถอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน รวมทั้ง
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และธรรมาภิบาลเปนที่ยอมรับของประชาชน
2. การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลภาครั ฐ พั ฒ นาระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให ทั น สมั ย และ
เสริมสรางบุคลากรภาครัฐใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพเพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
3. ระบบราชการมีความโปรงใส ปญหาเรื่องทุจริตคอรรัปชั่นลดลง
นโยบายรัฐบาล
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน
8.1.1 พัฒนาระบบราชการอยางตอเนื่อง เนนการบริหาร
เชิงกลยุทธในระดับชาติอยางมีวิสัยทัศน และมุงผลสัมฤทธิ์ นํา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช ใ นการวางแผนกละตั ด สิ น ใจให มี
ประสิทธิภาพ มีความคุมคา เหมาะกับสถานการณ ทั้งการดูแล
พื้นที่การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ปกติ และการปฏิบัติ
ราชการตามระเบียบวาระงานพิเศษ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
และเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด กั บ การบริ ก ารประชาชน โดยยึ ด
ประชาชนเปนศูนยกลาง
8.1.2 เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบ
บูรณาการอยางตอเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐ พัฒนาและสงเสริมรูปแบบโครงสราง และ
ระบบการบริ ห ารงานใหม ที่ มี ค วามยื ด หยุ น คล อ งตั ว สู ง และ
ปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ก ารประชาชนให เ ป น เชิ ง รุ ก มากขึ้ น ทั้ ง ใน
รูปแบบการเพิ่มศูนยบริการครบวงจรที่ครอบคุลมการใหบริการที่
หลากหลายขึ้ น และการให บ ริ ก ารถึ ง ตั ว บุ ค คลผ า นระบบ
ศูนยบริการรวมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ
มุงเนนการจัดการความรูและพัฒนาสวนราชการและหนวยงาน
ของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีการสรางนวัตกรรมในการ
ทํางานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
8.1.3 พัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีที่สามารถประเมินผล
งานไดดว ยระบบคุ ณธรรม และใหห ลั กประกัน ความมั่น คงบน
พื้นฐานของความรูความสามารถและผลงานสาธารณะตลอดจน
ปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการแก
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางความเชื่อมั่น
ตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 1: ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การคลังใหเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธที่ 1.2 : ดําเนินงานสื่อสาร
สารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและบริหาร
จัดการการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 2.1 : กํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธที่ 2.2 : สงเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการองคกร
กลยุทธที่ 2.3 : เสริมสรางความ
โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางศักยภาพบุคลากร
สูความเปนเลิศ
กลยุทธที่ 3.1 : พัฒนาบุคลากรดวย
หลักการองคกรแหงการเรียนรู
กลยุทธที่ 3.2 : พัฒนาบุคลากรของ
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นโยบายรัฐบาล
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประชาชน
กระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพดาน
8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย างตอเนื่อง เพื่ อให มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ
และการส ง มอบบริ ก ารสาธารณะโดยจะเน น การพั ฒ นา
ขาราชการในตําแหนงที่มีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรที่ 4 : บริหารจัดการ
ประเทศ และสร า งผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงในระบบราชการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ กระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 4.1 : พัฒนาและเพิ่ม
ให ดี ขึ้ น เพื่ อ ให ส ามารถดํ า รงชี พ อย า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี โดยเฉพาะ
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐระดับตน ซึ่งจะปรับคาตอบแทน
สารสนเทศและการสื่อสารของ
ใหอยูในระดับที่เพียงพอแกการดํารงชีวิต ดูแลครอบครัว และ
กระทรวงการคลัง
สามารถรักษาเกียรติศักดิ์ของการเปนบุคลากรภาครัฐ
กลยุทธที่ 4.2 : พัฒนาและเพิ่ม
8.1.5 เสริ ม สร า งมาตรฐานด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
ประสิทธิภาพระบบบริหารการเงิน
ธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและเจาหนาที่จองรัฐ และพัฒนา
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ พรอมทั้ง
(GFMIS)
ป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจังเพื่อใหขาราชการเปน
ที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของ
ภาคประชาสังคมชุมชน โดยปรับปรุงกฎหมายใหมีการเปดเผย
บัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของขาราชการและเจาหนาที่
ของรัฐ ตํ า แหน ง ระดั บ สู ง และตํ า แหน ง ที่ มี อํ านาจมาก รวมทั้ ง
บุคลากรขององคกรอิสระตอสาธารณชน เพื่อความโปรงใสของผู
ดํ า รงตํ า แหน ง เหล า นี้ และเป ด โอกาสให ส าธารณชนร ว ม
ตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐเพิ่มขึ้น พัฒนาและนํามาตรการ
ทางสังคมมาใชควบคูกับการบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการ
สรางคานิยมของสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต ความเสมอ
ภาคเทาเทียมกันและความถูกตองชอบธรรม
8.1.7 พัฒนาระบบราชการใหเปนระบบที่โปรงใสขึ้น โดยการ
วางระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมความคุ ม ค า พั ฒ นากระบวนการติ ด ตาม
เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจาง ตลอดจน
การใช จ า ยงบประมาณแผ น ดิ น ให เ กิ ด ความสุ จ ริ ต และมี
ประสิทธิภาพ
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ประเด็นนโยบายที่ 8.2 สื่อและการรับรูขอมูลขาวสาร
เปาหมายเชิงนโยบาย
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานขอมูลขาวสารภาครัฐสามารถขยายโอกาสในการับรูขอมูล
ขาวสารของประชาชนใหถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว
2. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง
3. ใหมีศูนยบริการภาครัฐเพื่อประชาชนผานทางโทรศัพทหมายเลขเดียวทั่วประเทศ เพื่อสงเสริม
ใหประชาชนมีโอกาสรับรู เขาถึงขอมูลขาวสาร และรองทุกขเกี่ยวกับภาครัฐไดอยางกวางขวาง
เปนธรรม และรวดเร็ว
นโยบายรัฐบาล
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน
8.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวน การปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม การนํามาตรการทาง
ภาษีและการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมา
ใชในการดํ าเนิน การตอผูกระทําผิด ดูแลแกไขและ
ฟ น ฟู พัฒ นาผู กระทํ า ความผิ ด ให เ ป น คนดีส ามารถ
กลั บ สู สั ง คมได เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการ
ยุติธรรมเด็กและเยาวชน การคุมประพฤติ การบังคับ
คดีและสงเสริมความยุติธรรมและความเปนธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต
8.2.4 ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุก
โดยประชาชนมี ส ว นร ว ม จั ดให มีกลไกการบริห าร
จั ด การแบบครบวงจร วิ เ คราะห แ นวโน ม ของ
อาชญากรรมล ว งหน า เพื่ อ ป อ งปรามและแก ไ ข
ปญหาอาชญากรรมใหส อดคล องกับ ความตองการ
ของประชาชนในพื้นที่ นําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ ทั น ส มั ย ม า ใ ช ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม
อาชญากรรมให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด รวมทั้ ง
รณรงค ใหป ระชาชนมี ส ว นร วมเป น พลั งแผน ดิน ใน
ก า ร ป อ ง กั น ป ร า บ ป ร า ม แ ล ะ แ ก ไ ข ป ญ ห า
อาชญากรรม โดยให ห น ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
สนั บ สนุ น ในการจั ดให มีช องทางการเข า ถึง และรั บ
ข อ มู ล สารสนเทศซึ่ ง รวมถึ ง กิ จ การกระจายเสี ย ง
กิ จ การโทรทั ศน กิ จ การโทรคมนาคม และกิจ การ
วิทยุโทรคมนาคม

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 2.1 : กํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธที่ 2.2 : สงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการองคกร
กลยุทธที่ 2.3 : เสริมสรางความโปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 4 : บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 4.1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
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ประเด็นนโยบายที่ 8.3 สื่อและการรับรูขอมูลขาวสาร
เปาหมายเชิงนโยบาย
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานขอมูลขาวสารภาครัฐสามารถขยายโอกาสในการับรูขอมูล
ขาวสารของประชาชนใหถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว
2. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง
3. ใหมีศูนยบริการภาครัฐเพื่อประชาชนผานทางโทรศัพทหมายเลขเดียวทั่วประเทศ เพื่อสงเสริม
ใหประชาชนมีโอกาสรับรู เขาถึงขอมูลขาวสาร และรองทุกขเกี่ยวกับภาครัฐไดอยางกวางขวาง
เปนธรรม และรวดเร็ว
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตรและกลยุทธ
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
8.3.1 สงเสริมและพัฒนาชองทางในการรับรู ยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการ
ขอมูลขาวสารของประชาชน ดวยการเชื่อมโยงกับ ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 1.1: ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคลังให
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัยและ
เกิดผลสัมฤทธิ์
ส ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสารระหว า ง
กลยุทธที่ 1.2 : ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการ
สื่อสารมวลชนในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต
คลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี
และสื่อสารมวลชนโลก
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 4.1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
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แผนที่ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2556
วิสัยทัศน “มุงสูความเปนเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล”

(Capacity Building: CB)

การพัฒนาองคกร

(Manage Resources: MR)

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัตริ าชการ

คุณภาพการ
ใหบริการ

(Serve the Customer: SC)

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร

(Run the Business: RB)

ยุทธศาสตร

1 เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
2 พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง

RB1 เพื่อใหหนวยงานนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัตไิ ดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

3 สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ
4 บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง

RB2 หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

SC1 พัฒนาระบบการดําเนินงานสารนิเทศการคลังใหเกิดประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

SC2 เพื่อการบริหารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพและเปนที่ยอมรับ

MR2 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS) ใหครอบคลุมและทั่วถึง

MR1 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใหสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัย รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือขาย การใช
ขอมูลรวมกันอยางปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

CB1 บุคลากรมีความรู คูค ุณธรรม
มุงประโยชนสุขของประชาชน
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CB2 เพิ่มสมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง
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CB3 เสริมสรางความโปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล

ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางเปาประสงคกับตัวชี้วัดของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ลําดับ
เปาประสงค
1
ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
และระบบเศรษฐกิจของประเทศ

2

28

หนวยงานในกํากับดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพและตาม
หลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
ระดับความสําเร็จในการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลังดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
ระดับความสําเร็จของการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ของกระทรวงฯ สูสาธารณชน
ระดับความสําเร็จของการเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรม
Roadshow และการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ
รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับ
การตอบสนอง
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน
รอยละของการดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
ระดับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการแนวรวมดูแลคู
คลอง “รวมแรงไทย รักษาน้ําใสทุกคูคลอง” ระยะที่ 2
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการจัดการเรื่องราวรองทุกข
ความสําเร็จของการจัดทํารายงานประจําปของ
กระทรวงการคลัง
รอยละความสําเร็จของการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการเพื่อการประสานงานที่
เกี่ยวของในคดีความทั่วไป และคดีปกครอง
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการในการตรวจพิจารณาราง
สัญญาของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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ลําดับ

3

4

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
“กระบวนงานดานการจัดซื้อจัดจาง”
บุคลากรมีความรูและสามารถ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
ปฏิบัติงานไดอยางมี
บุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร)
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการฝกอบรมวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการบูรณาการขอมูลภาษี
การสื่อสารของ
ระดับความสําเร็จการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรแมขายและ
กระทรวงการคลังที่มี
ระบบคอมพิวเตอรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประสิทธิภาพ
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษา
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556
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ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
กับยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
เปาหมายที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
(Narrowing Inequality Gap)
1. การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจใหแกคนฐานราก
2. การขยายระบบสวัสดิการพื้นฐานใหทั่วถึง
และมีคณ
ุ ภาพ
3. การกระจายรายไดและการถือครองทรัพยสิน
อยางเปนธรรม
เปาหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน (Enhancing
Competitiveness)
1. การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนา
ภาคเอกชนใหเกิดการสรางมูลคา
(Value Creation)
2. การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อกาวสูเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาคและระดับโลก
3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพือ่ เพิ่มศักยภาพ
การแขงขัน
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
(Ensuring Fiscal Sustainability)
1. การเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง
2. การสงเสริมความโปรงใสในการดําเนินงานของ
ภาครัฐ (Anti-Corruption)
2..1 การขจัดโอกาสทุจริต
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ
กระทรวงการคลัง
3.1 การปรับปรุงระบบฐานขอมูล

1. เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง
กลยุทธ
1.1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
1.2 ดําเนินงานสื่อสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง

กลยุทธ :
2.1 กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
2.3 เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล

3. สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ

กลยุทธ :
3.1 บริหารและพัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการ
เรียนรู
3.2 พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง
กลยุทธ :
4.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
4.2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

3.2 การพัฒนาบุคลากร
3.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
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ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
กับแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร
และกลยุทธ
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

2. การสงเสริม
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
ภาครัฐ (AntiCorruption)
2.1 การขจัด
โอกาสทุจริต

2. พัฒนาและบริหาร
จัดการการดําเนินงาน
ของกระทรวงการคลัง
2.3 เสริมสรางความ
โปรงใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปงบประมาณ 2556
โครงการ :
โครงการขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ “กระบวนงานดานการจัดซื้อจัดจาง”
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ “กระบวนงานดานการ
จัดซื้อจัดจาง”
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมพัฒนาระบบบริหาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : -

3. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานของ
กระทรวงการคลัง
3.1 การปรับปรุง 4. บริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบฐานขอมูล
การสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง
กลยุทธ :
โครงการที่ 1 :
4.1 พัฒนาและเพิ่ม
บูรณาการขอมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษีกระทรวงการคลัง
ประสิทธิภาพระบบ
ตัวชี้วัด :
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการบูรณาการขอมูลสารสนเทศ
การสื่อสารของ
3 กรมภาษีกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : กรมจัดเก็บรายได
งบประมาณ : 81,463,511.40 บาท
โครงการที่ 2 :
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรแมขายและระบบ
คอมพิวเตอรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 39,912,000 บาท
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556
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ยุทธศาสตร
และกลยุทธ
กระทรวงการคลัง
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

แผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปงบประมาณ 2556

4.2 พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

โครงการ :
การดําเนินการปฏิบตั ิงานและบํารุงรักษาระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (Operation and Maintenance GFMIS)
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครับแบบอิเล็กทรอนิกส
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : สวนราชการตางๆ
งบประมาณ : 267,000,000 บาท

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรและกลยุทธ
และกลยุทธ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
3.2 การพัฒนา
4. สรางศักยภาพบุคลากร
บุคลากร
สูความเปนเลิศ
4.1 พัฒนาบุคลากรดวย
หลักการองคกรแหงการ
เรียนรู

แผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปงบประมาณ 2556

โครงการที่ 1 :
การพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร)
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงการคลัง (ดานบริหาร)
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 8,000,000 บาท
โครงการที่ 2 :
การพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 17,00,000 บาท

4.2 พัฒนาบุคลากรของ
โครงการที่ 1 :
กระทรวงการคลังเพื่อเพิ่ม การฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศักยภาพดานเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด :
สารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการฝกอบรมวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 3,600,000 บาท

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรและกลยุทธ
และกลยุทธ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
3.3 การพัฒนา
1. เสริมสรางความเชื่อมั่น
ระบบบริหาร
ตอการดําเนินงานของ
จัดการ
กระทรวงการคลัง
1.1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การคลังใหเกิดผลสัมฤทธิ์

แผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปงบประมาณ 2556

โครงการที่ 1 :
การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : โครงการที่ 2 :
การจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการและติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัตริ าชการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัตริ าชการ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : โครงการที่ 3 :
การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการของ
กระทรวงการคลังดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จในการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลังดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
อิเล็กทรอนิกส
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : 1.2. ดําเนินงานสื่อสาร
โครงการที่ 1 :
สารนิเทศการคลังในเชิงรุก การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ สูสาธารณชน
ที่ครอบคลุมทุก
ตัวชี้วัด :
กลุมเปาหมายอยางมี
ระดับความสําเร็จของการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
ประสิทธิภาพ
กระทรวงฯ สูส าธารณชน
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมสารนิเทศการคลัง
หนวยงานที่เกี่ยวของ : งบประมาณ (ถามี) : -
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ยุทธศาสตร
และกลยุทธ
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัด
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โครงการที่ 2 :
การเผยแพรและประชาสัมพันธกจิ กรรม Roadshow และการเจรจา
ธุรกิจและประชุมนานาชาติ
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรม
Roadshow และการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมสารนิเทศการคลัง
หนวยงานที่เกี่ยวของ : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : -

2. พัฒนาและบริหาร
โครงการที่ 1 :
จัดการการดําเนินงานของ การกํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
กระทรวงการคลัง
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ :
2.1 กํากับ ตรวจสอบการ
รอยละจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ตอบสนอง
ในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักตรวจสอบและประเมินผล
และประสิทธิผล
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 1,800,000 บาท
โครงการที่ 2 :
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน
ผูรับผิดชอบหลัก : สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : โครงการที่ 3 :
แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัด :
รอยละของการดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ
ผูรับผิดชอบหลัก : สวนตรวจสอบภายในระดับกรม
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : -
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2.2 สงเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการ
องคกร
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แผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปงบประมาณ 2556

โครงการที่ 4 :
การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมพัฒนาระบบบริหาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : โครงการที่ 5 :
การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ของ สป.กค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมพัฒนาระบบบริหาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : โครงการที่ 1 :
การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารกลาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : โครงการที่ 2 :
การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารกลาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : -
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แนวรวมดูแลคูคลอง “รวมแรงไทย รักษาน้ําใสทุกคูคลอง”
ระยะที่ 2

ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการแนวรวมดูแลคูคลอง

“รวมแรงไทย รักษาน้ําใสทุกคูคลอง” ระยะที่ 2

ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารกลาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ : สวนราชการตางๆ
งบประมาณ : 20,000,000 บาท
โครงการที่ 4 :
การพัฒนาการจัดการเรือ่ งราวรองทุกข
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการจัดการเรื่องราวรองทุกข
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารกลาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ : สวนราชการตางๆ
งบประมาณ (ถามี) : โครงการที่ 5 :
การจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
ความสําเร็จในการจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 1,000,000 บาท
โครงการที่ 6 :
การดําเนินการพิจารณาอุทธรณคําสัง่ ทางปกครองของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
ตัวชี้วัด :
รอยละความสําเร็จของการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาตอคณะกรรมการ
อุทธรณคําสั่งทางปกครอง
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมกฎหมาย
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : โครงการที่ 7 :
การดําเนินการประสานงานคดี
ตัวชี้วัด :
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการเพื่อประสานงานที่เกีย่ วของในคดี
ความทั่วไป และคดีปกครอง
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมกฎหมาย
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556
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2.2 เสริมสรางความ
โปรงใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล
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แผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปงบประมาณ 2556

โครงการที่ 8 :
การตรวจพิจารณารางสัญญาของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการในการตรวจพิจารณาราง
สัญญาของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมกฎหมาย
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : โครงการที่ 9 :
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
“กระบวนงานดานการจัดซื้อจัดจาง”
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ “กระบวนงานดานการ
จัดซื้อจัดจาง”
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมพัฒนาระบบบริหาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงาน
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : -
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สวนที่ 3
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การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ

แผนยุ ท ธศาสตร สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง จั ด ทํ า ขึ้ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐนําแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 ไปประกอบการกําหนดทิศทางและเปนนโยบายในการปฏิบัติราชการ และ
กระทรวงการคลังไดจัดทําแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2556-2559 และแผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 ใน
การนี้สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรขึ้น เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุผลตามเปาหมายของนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง รวมทั้ง ตอบสนองตอความตองการและ
ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหยุทธศาสตรสํา นั ก งานปลัด กระทรวงการคลัง มีความสอดคลองกับแผนบริหาร
ราชการแผนดิน และยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
2. เพื่อใหการดําเนินงานของสํา นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง มีทิศทางชัดเจน ตรงตาม
นโยบายของผูบริหาร
3. เพื่อใหทุกหนวยงานในสังกัดดําเนินงานไดอยางประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
4. งบประมาณ (ถามี)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ยุ ทธศาสตรสํ า นั ก งานปลัด กระทรวงการคลัง มีความสอดคลอ งกับ นโยบายในแผน
บริหารราชการแผนดิน และยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
2. หน ว ยงานในสั งกัดสามารถดําเนินงานไดตรงตามเปาหมายขององคกร และทิศทางที่
ผูบริหารกําหนด
3. การบริ ห ารราชการสามารถตอบสนองผู รั บ บริ ก ารและผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
-
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นายจิระ พันธคีรี
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
นายวรุต วิกรมโรจนานันท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร. 0-2273-9021 ตอ 2647
หนวยงานที่เกี่ยวของ: ทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5
5
5
1
2
3
4
5
2553 2554 2555 2556 2557

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
ออกแบบสอบถามและสํารวจความคิดเห็นผูมสี วนไดสวนเสีย
ศึกษา วิเคราะหขอมูลการสํารวจความคิดเห็น
ศึกษา วิเคราะหแนวคิดหลักการทีส่ ําคัญ และแผนงาน/โครงการ ของหนวยงานในสังกัด รวมทั้ง
สภาพแวดลอมขององคกรเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตร
นําเสนอรางแผนยุทธศาสตรเพื่อผูบ ริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ
ถายทอดแผนยุทธศาสตรตอบุคลากรในองคกร

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. จัดทําแบบสอบถามและ
สํารวจความคิดเห็น
2. ออกแบบสอบถามแกผูมสี วน
ไดสวนเสียของ สป.กค.

แบบสอบถาม

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556

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

ความคิดเห็น
ของผูมีสวน
ไดสวนเสีย
3. ศึกษา วิเคราะหแบบสอบถาม สรุปผลการ
และสํารวจความคิดเห็นของผู
ออก
มีสวนไดสวนเสีย
แบบสอบถาม
4. ศึกษา วิเคราะห แนวคิด
ผลการศึกษา
หลักการทีส่ ําคัญและแผนงาน หลักการที่
/โครงการ ของหนวยงานใน
สําคัญและ
สังกัด ประกอบการจัดทําราง
แผนงาน /
แผนยุทธศาสตร
โครงการ

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556
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กิจกรรม

เปาหมาย

5. จัดประชุมเพื่อพิจารณาราง
แผนยุทธศาสตร
6. นําเสนอรางแผนยุทธศาสตร
ใหผูบริหาร สป.กค. พิจารณา
7. ถายทอดแผนยุทธศาสตรตอ
บุคลากรในองคกร

ผลการ
ประชุมฯ
รางแผน
ยุทธศาสตร
บุคลากร
ทราบแผน
ยุทธศาสตร
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การจัดทําแผนปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1. สาระสําคัญ

รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และมติ คณะรั ฐ มนตรี มอบหมายใหสวนราชการและหนวยงาน
ของรัฐนําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 ไปประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
ในแตละปงบประมาณ รวมทั้ง กระทรวงการคลังไดจัดทําแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2556-2559 และแผนการ
ดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุผลตามเปาหมาย และการบริหาร
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
ขึ้น เพื่อใหการบริหารราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคลองกับนโยบายการ
บริหารประเทศของรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง และยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับนโยบาย และยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2. เพื่อใหสามารถประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
3. เพื่อใหสามารถทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในสังกัด
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แกไขปญหาและอุปสรรคการดําเนินงานของทุก
หนวยงานในสังกัด
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
4. งบประมาณ (ถามี)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. แผนปฏิบัติราชการสามารถแปลงนโยบายและยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน
2. บุคลากรในสังกัดสามารถดําเนินงานในทิศทางเดียวกันกับนโยบายผูบริหาร ตลอดจน
ยุทธศาสตรขององคกรได
3. สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดไดอยางตอเนื่อง
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
-

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก: นายจิระ พันธคีรี
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
นายวรุต วิกรมโรจนานันท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร. 0-2273-9021 ตอ 2647
หนวยงานที่เกี่ยวของ: ทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผน
ปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5
5
5
1
2
3
4
5
2553 2554 2555 2556 2557

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
ทุกหนวยงานในสังกัดจัดสงแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร
จัดทํารางแผนปฏิบัตริ าชการประจําปเสร็จเรียบรอย
นําเสนอรางแผนปฏิบตั ิราชการเพื่อผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ
ถายทอดใหหนวยงานและบุคลากรในองคกรไดรับทราบ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่ 2 3 และ 4

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. สนย. พิจารณาโครงการตาม
ยุทธศาสตร
2. ทุกหนวยงานในสังกัดจัดสง
โครงการ
3. ศึกษา วิเคราะหโครงการที่ทุก
หนวยงานจัดสง
4. จัดทํารางแผนปฏิบัตริ าชการ

โครงการ

5. นําเสนอรางแผนปฏิบตั ิ
ราชการใหผูบริหารพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
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โครงการ
โครงการ
รางแผน
ปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติ
ราชการ

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556

กิจกรรม

เปาหมาย

6. ถายทอดแผนปฏิบตั ิ ราชการ ทุกหนวยงาน
ใหหนวยงานและบุคลากรใน
ในสังกัด
องคกรไดรับทราบ
7. หนวยงานในสังกัดดําเนินงาน การดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ตามแผนฯ
8. ติดตามผลการดําเนินงานใน
ติดตามผลใน
ไตรมาสที่ 2 3 และ 4ดวย
ไตรมาสที่ 2
ระบบอิเล็กทรอนิกส
3 และ 4
9. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
สรุปการ
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ
รายงานผล

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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การติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลัง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1. สาระสําคัญ

แผนปฏิ บั ติ ร าชการของแต ล ะหน ว ยงานถ า ยทอดมาจากแผนยุ ท ธศาสตร แ ละแผนการ
ดําเนินการกระทรวงการคลัง ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกับยุทธศาสตร และตรงตามเปาหมายของ
กระทรวงการคลัง จึงกําหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดจัดทําแผนปฏิบัติราชการและรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหสามารถติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของทุกหนวยงานในสังกัด
2. เพื่ อให ทุกหน ว ยงานดํ า เนิน การตามแผนปฏิบัติร าชการที่ส อดคลองกับ นโยบาย และ
ยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง
3. เพื่อรับทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของทุกหนวยงาน รวมทั้งเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุง แกไขปญหา และอุปสรรคการดําเนินงาน
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
4. งบประมาณ (ถามี)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานในสังกัดได
อยางตอเนื่อง
2. เพื่อใหทุกหนวยงานในสังกัดดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาประสงคของกระทรวงการคลัง
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นายจิระ พันธคีรี
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นายวรุต วิกรมโรจนานันท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร. 0-2273-9021 ตอ 2648
หนวยงานที่เกี่ยวของ: ทุกสวนราชการในกระทรวงการคลัง
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการจัดทําการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการของกระทรวงการคลังดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5
5
1
2
3
4
5

2553 2554 2555 2556 2557

-

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
ทุกหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
ทุกหนวยงานจัดทําขอมูลตามแผนปฏิบัติราชการในระบบอิเล็กทรอนิกส
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ในไตรมาสที่ 2
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ในไตรมาสที่ 3
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ในไตรมาสที่ 4

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. ทุกหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการตามยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง
2. ทุกหนวยงานจัดทําขอมูลตาม
แผนปฏิบัตริ าชการในระบบ
อิเล็กทรอนิกส
3. ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ ในไตรมาส
ที่ 2
4. ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ ในไตรมาส
ที่ 3
5. ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ในไตรมาสที่ 4

เปาหมาย
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โครงการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ สูสาธารณชน
1. สาระสําคัญ

ภารกิจหลักของกระทรวงการคลัง คือการกํากับดูแลระบบเศรษฐกิจของประเทศใหกาวไป
ในทิ ศ ทางที่ เ หมาะสม เกิ ด ความมี เ สถี ย รภาพ และเป น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระดั บ โลก
ซึ่งความสํ า เร็จ ต า งๆ นั้ น ต องอาศั ย ความร ว มมือและความเขาใจจากผูมีสว นเกี่ย วของทุกฝายโดยเฉพาะ
ภาคประชาชน ปจจุบันการเผยแพร-ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังดําเนินงานโดยใชสื่อ
หลักๆ 2 รูปแบบ คือ
1. การแถลงขาว
2. สื่อ Internet
แมที่ผานมาสื่อดั งกลาวจะสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดดีในระดับหนึ่ง แตก็ยังมีปญหา
สําคัญในแงของการเขาถึงประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะที่อยูในพื้นที่หางไกลอาจไมสามารถเขาถึงสื่อ Internet ได
เนื่ อ งจากความไม พ ร อ มของตั ว ประชาชนเอง ป ญ หาความเข า ใจในข อ มู ล ที่ มี ค วามซั บ ซ อ น จนบางครั้ ง
สื่อมวลชนที่เปนตัวกลางนําขอมูลขาวสารเองก็อาจเสนอขาวที่ผิดๆ ได รวมถึงปญหาความสะดวกในการนํา
ขอมูลมาใชซ้ํา เนื่องจากสื่อทั้ง 2 ประเภท เปนสื่อที่พบเห็นแลวผานเลยไมสะดวกในการนํากลับมาพิจารณาซ้ํา
(อาทิ การออกขาวของโทรทัศนแบบไมเสียเงิน แมจะเขาถึงประชาชนได แตประชาชนก็จะไมสะดวกในการ
นําขาวนั้นมาใชประโยชนซ้ํา)
เพื่อแกไขปญหาตางๆ ขางตน กลุมสารนิเทศการคลังไดดําเนินการผลิตสื่อเพื่อเผยแพรขอมูล
ข า วสารเบื้ องต น ของกระทรวงฯ สู ส าธารณชน มีเปาหมายสําคัญ ในการอุดชองวาง/ปญ หาที่พบจากการ
ดําเนินงาน รวมถึงการสรางประโยชนรวมกันระหวางกระทรวงฯ กับภาคประชาชน โดยพยายามเพิ่มชองทาง
ในการสื่อสารกับประชาชนใหครอบคลุมและสอดคลองกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อใหมากที่สุด ซึ่งจะทําให
ประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลขาวสารของภาครัฐไดมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ ขณะที่
กระทรวงฯ เองก็จะสามารถควบคุมเนื้อหา/รูปแบบ/ความถี่การเผยแพรขอมูลขาวสารไดตามความตองการ
ทําใหประชาชนสามารถทบทวน/ใชซ้ําและทําความเขาใจในเนื้อหาขอมูลได
สําหรับ ในปงบประมาณ 2556 เพื่อเปนการตอยอดแนวทางการเผยแพร-ประชาสัมพัน ธ
ข อ มู ล ข า วสารของกระทรวงให มี ความต อ เนื่ อง เป น ผลดีต อ การสร างความเชื่ อมั่ น และภาพลั ก ษณ ข อง
กระทรวงฯ – ระบบเศรษฐกิจโดยรวม กลุมสารนิเทศการคลังจึงไดจัดทํา “โครงการเผยแพร-ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ สูสาธารณชน” เพื่อเปนชองทางสื่อในการเผยแพร-รณรงคใหประชาชนมีความ
เข า ใจที่ ถู ก ต อ งในสถานการณ เ ศรษฐกิ จ ป จ จุ บั น และเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น /ภาพลั ก ษณ ที่ ดี ต อ องค ก ร
กระทรวงการคลัง และ ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อเผยแพร ขอมู ลขาวสารของกระทรวงการคลังตอสาธารณชน และหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และเขาถึงประชาชนไดมากยิ่งขึ้น
2. เพื่ อ เพิ่ ม ช อ งทางในการสื่ อ สารระหว า งกระทรวงฯ กั บ ประชาชนให ค รอบคลุ ม และ
สอดคลองกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อใหมากที่สุด ซึ่งจะทําใหประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก
ขอมูลขาวสารของภาครัฐไดหลายชองทาง
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3. เพื่อใหกระทรวงฯ สามารถควบคุมเนื้อหา/รูปแบบ/ความถี่ในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของสื่อที่เผยแพรออกไปไดตามความตองการ และเปนประโยชนตอการดําเนินงานของภาครัฐ
4. เพื่อเปนการอุดชองวาง /ปญหาที่พบในการดําเนินงานประชาสัมพันธของกระทรวงฯ และ
ภาคประชาชน ซึ่งจะเปนการสรางประโยชนรวมกันระหวางกระทรวงฯ กับภาคประชาชน
3.ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
4. งบประมาณ

-

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ประชาชน มีความรูความเขาใจในขอมูลขาวสาร ภารกิจ นโยบายของกระทรวงการคลัง
มากขึ้น และสงผลถึงความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ซึ่งจะเปนประโยชนตอสถานการณ
เศรษฐกิจของประเทศ
2. ขอมูลขาวสาร กิจกรรม นโยบาย และผลการดําเนินงานของกระทรวงการคลังไดรับการ
เผยแพร-ประชาสัมพันธสูสาธารณชนอยางตอเนื่อง และประชาชนมีชองทาง/โอกาสในการเขาถึงและสามารถ
ใชประโยชนจากขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังไดในความถี่ที่มากขึ้น
3. กระทรวงการคลังสามารถควบคุมเนื้อหา/รูปแบบ/ความถี่การเผยแพรขอมูลขาวสารของ
สื่อที่เผยแพรออกไปไดตามความตองการ ซึ่งประโยชนตอการดําเนินงานของทั้งภาครัฐ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
อาจมีการตั้งคําถาม สาธารณาชนถึงความคุมคาในการดําเนินการกิจกรรมดังกลาว
วิธีแกปญหา : ดําเนินงานโครงการโดยผานกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่รัดกุม ตามระเบียบพัสดุ
สํานักนายกฯ อยางเครงครัด และพยายามชี้แจงใหเห็นถึงผลดีของการดําเนินการโครงการ
7. ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบหลัก:

นายปยะภัทร ไชยสาม
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นายณัฐพงษ ไพศาลเวชกรรม นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
กลุมสารนิเทศการคลัง โทร. 0-2273-9021 ตอ 2003 , 2256
หนวยงานที่เกี่ยวของ : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
โครงการเผยแพร-ประชาสัมพันธขอ มูล
ขาวสารของกระทรวงฯ สูสาธารณชน

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5
5
5
1
2
3
4
5
2553 2554 2555 2556 2557
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เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
รวบรวมขอมูล และรางแผนงานโครงการฯ และนําเสนอผูบริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาอนุมตั ิโครงการ
ดําเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
มีการเผยแพร / ออกอากาศสื่อ
จัดทําแบบสอบถาม เก็บรวบรวม
รอยละของการรับรูขอมูลขาวสารกระทรวงการคลังของประชาชนจากสื่อประชาสัมพันธของกระทรวง
ไมนอยกวารอยละ 60

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. รวบรวมขอมูล และราง
แผนงานโครงการฯ

1 ครั้ง

2. นําเสนอผูบริหารระดับสูงเพื่อ
พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน

1 ครั้ง

3. กระบวนการจัดซื้อจัดจาง

1 ครั้ง

4. เผยแพร/ออกอากาศสื่อ

1 ชวง

5. จัดทําแบบสอบถาม
เก็บรวบรวม และสรุปผลการ
สํารวจความคิดเห็นเพื่อเสนอ
ผูบริหารระดับสูงพิจารณา

1 ครั้ง
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โครงการเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรม Roadshow
และการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ
1. สาระสําคัญ

กระทรวงการคลังมีวิสัยทัศนคือ เปนกระทรวงที่บูรณาการการมีสวนรวมของภาคเอกชนและ
ประชาชนในการสรางความยั่งยืนทางการคลังและระบบการเงิน รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนชาวไทย
เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายดังกลาว หนาที่สําคัญอยางหนึ่งของผูบริหารกระทรวงการคลัง จึง
เปนการลงพื้นที่ทําความเขาใจกับพี่นองประชาชนในพื้นที่ตางๆ เพื่อรับทราบปญหา ชี้แจง-ทําความเขาใจใน
กรณีที่มีนโยบาย/โครงการ/กิจกรรมของภาครัฐใหมๆ หรือในเรื่องที่ประชาชนยังมีความไมเขาใจ รวมถึงยังตอง
ทําหน าที่ตั วแทนประเทศไทย ในการเขา ร วมกิจกรรมการประชุม การขยายฐานการลงทุน (RoadShow)
ในประเทศตางๆ ทั่วโลก ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการขยายความผลการเดินทางไปประชุม
ทั้งในและนอกประเทศสูสาธารณชน เพื่อสรางใหเกิดความรู ความเขาใจ และความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ รวมถึงการสรางสรรคชองทางการสื่อสาร การดําเนินงานมวลชนสัมพันธ สื่อมวลชน
สัมพันธ และการดําเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ ที่เกี่ยวของ ผานกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ระบบการดําเนินงาน มวลชนสัมพันธ สื่อมวลชนสัมพันธ และการดําเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธรูปแบบ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เมื่อประชาชนมีความรูและความเขาใจ เห็นภาพที่ชัดเจนและถูกตองเกี่ยวกับนโยบาย
และภารกิจดานเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังแลว ก็ยอมสงผลใหเกิดความรวมมือที่ดีในการดําเนินงานสราง
เศรษฐกิจไทยใหแข็งแกรง ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอการบริหารเศรษฐกิจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใน
ทายที่สุด
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อสรางความรูและความเขาใจที่ถูกตอง เกี่ยวกับนโยบายหรือภารกิจของกระทรวงการคลัง
โดยเฉพาะในสวนที่เปนเรื่องซึ่งยากตอการทําความเขาใจกับสื่อมวลชนใหไดรับทราบ หรือเขาใจมากยิ่งขึ้น
2. เพื่ อให ส ามารถถ า ยทอดขอมูล ขาวสารไปสูป ระชาชนไดอยางถูกตองตามขอเท็จ จริง
ซึ่งจะกอใหเกิดผลดีตอการสรางเศรษฐกิจของชาติ
3. เพื่อใหสื่อมวลชนไดเห็นลงดูงาน/ พบเห็นขอเท็จจริงในพื้นที่/ตางประเทศ เพื่อใหเห็น
ภาพที่ชัดเจน สามารถสื่อสาร-เผยแพรขอมูลไดถูกตอง เปนผลดีตอการดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจของ
กระทรวงการคลัง
3.ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
4. งบประมาณ

-
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5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. มีการกระจายขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังใหเขาถึงสาธารณชน /
กลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง ทั้งในและนอกประเทศ
2. ผูที่ไดรับขอมูลขาวสารฯ ทั้งในและนอกประเทศ มีความเขาใจถึงสถานการณเศรษฐกิจ
ไทยที่แทจริง และ มีโอกาสเขาถึงขอมูลภาครัฐไดมากขึ้น
3. ผูบริหารของกระทรวงการคลังมีโอกาสไดเขาถึงขอมูลที่แทจริงในพื้นที่ เพื่อใชประกอบ
การตัดสินใจในเชิงนโยบาย
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
แงหลัก ไม มี เนื่ อ งจาก กสค. ดํ า เนิ น การเฉพาะการนํ า ผล Roadshow/การประชุ ม
ตางประเทศมาเผยแพรตอ
แงรอง การที่ ไ ม มี ก ารจั ด เจ า หน า ที่ สื่ อ มวลชน ออกไปทํ า ข า ว Roadshow/การประชุ ม
ตางประเทศ ทําใหการเผยแพรเปนไปอยางมีขอจํากัด สื่อมวลชนอาจไมมีการนําเสนอขาวตอเนื่อง หากเขามองวา
ขาวดังกลาวไมนาสนใจหรือไมมีความคืบหนา (เนื่องจากเขาไมไดลงไปสัมผัสกับขาวดวยตัวเอง)
7. ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบหลัก :

นายปยะภัทร ไชยสาม
นักประชาสัมพันธ ชํานาญการ
นางสาวสุรียพร ชัยยะรุงสกุล
เจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธชํานาญงาน
นายณัฐพงษ ไพศาลเวชกรรม นักประชาสัมพันธ
กลุมสารนิเทศการคลัง โทร. 0-2273-9021 ตอ 2003 , 2256
หนวยงานที่เกี่ยวของ : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธกิจกรรม Roadshow และ
การเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ
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ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5
5
1
2
3
4
5

2552 2553 2554 2555 2556

-
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เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
สรุป-รวบรวมขอมูลและเผยแพร-ประชาสัมพันธกิจกรรม Roadshow และการเจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาติครึ่งปแรก ไตรมาสที่ 1
สรุป-รวบรวมขอมูลและเผยแพร-ประชาสัมพันธกิจกรรม Roadshow และการเจรจาธุรกิจและ
ประชุมนานาชาติครึ่งปแรก ไตรมาสที่ 2
สรุป-รวบรวมขอมูลและเผยแพร-ประชาสัมพันธกิจกรรม Roadshow และการเจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาติครึ่งปแรก ไตรมาสที่ 3
สรุป-รวบรวมขอมูลและเผยแพร-ประชาสัมพันธกิจกรรม Roadshow และการเจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาติครึ่งปแรก ไตรมาสที่ 4
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นและนําเสนอผูบริหารระดับสูงทราบ

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. สรุป-รวบรวมขอมูลและ
เผยแพร-ประชาสัมพันธ
กิจกรรม Roadshow และการ
เจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาติครึ่งปแรก ไตรมาสที่ 1
2. สรุป-รวบรวมขอมูลและ
เผยแพร-ประชาสัมพันธ
กิจกรรม Roadshow และการ
เจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาติครึ่งปแรก ไตรมาสที่ 2
3. สรุป-รวบรวมขอมูลและ
เผยแพร-ประชาสัมพันธ
กิจกรรม Roadshow และการ
เจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาติครึ่งปแรก ไตรมาสที่ 3
4. สรุป-รวบรวมขอมูลและ
เผยแพร-ประชาสัมพันธ
กิจกรรม Roadshow และการ
เจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาติครึ่งปหลัง ไตรมาสที่ 4
5. สรุปผลการสํารวจความคิดเห็น
และนําเสนอผูบริหารระดับสูง
ทราบ

1 ครั้ง
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1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง
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โครงการกํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ
1. สาระสําคัญ

การตรวจราชการเปน กลไกสําคัญ ในการสนับสนุนใหรัฐ บาลบริห ารราชการแผน ดินและ
พัฒ นาประเทศเป นไปอย างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยการตรวจติดตาม กํากับ ดูแล สนับสนุน และประสานให
หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย และสามารถแกไขปญหา
อุปสรรคตางๆ อันเกิดจากการดําเนินการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามนัยแหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการออกตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และระเบียบการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 ที่กําหนดใหผูตรวจราชการมีอํานาจหนาที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจหนาที่ของกระทรวงในฐานะ
ผูสอดสองดูแลแทนรัฐมนตรีวาการ รัฐมนตรีชวยวาการ และปลัดกระทรวง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กระทรวงการคลังไดกําหนดแผนการตรวจราชการของผูตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง โดยคัดเลือกแผนงานภารกิจที่สําคัญซึ่งสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงการคลัง และแผนการตรวจราชการระดับประเทศ เพื่อเปนแนวทาง
ในการติดตามกํากับและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสวนภูมิภาคในการนํานโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงการคลังไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปอยางถูกตองตามหลักธรรมภิบาล
ในการบริหารราชการแผนดิน
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายของ
กระทรวงการคลังและรัฐบาล
2. เพื่อติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรค ผลการดําเนินงานโครงการสําคัญตามนโยบาย
ของรัฐบาลใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2555 –กันยายน 2556
4. งบประมาณ

1,800,000 บาท

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถกํากับ เรงรัด ตรวจสอบติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของขาราชการ
และเจาหนาที่ในสังกัดใหบรรลุตามวัตถุประสงค และตัวชี้วัด
2. สามารถติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรค ผลการดําเนินงานโครงการสําคัญตาม
นโยบายของรัฐบาลใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
54

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556

7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวปนัดดา พวงรับ
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล
นางนงนุช คุณรัตนไตร
ผูอํานวยการสวนตรวจราชการ
นางทิพรัตน ถิ่นสิริพัฒนกิจ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักตรวจสอบและประเมินผล โทร 0-2273-9021 ตอ 2410 2700 2228
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

ตัวชี้วัด
รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการ
ตรวจราชการที่ไดรับการตอบสนอง

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5
5
5
1
2
3
4
5
2553 2554 2555 2556 2557

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ 80
รอยละ 85
รอยละ 90
รอยละ 95
รอยละ 100

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. กําหนดแนวทาง ประเด็น
การตรวจราชการ

เปาหมาย
แผนการ
ตรวจราชการ
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2. ตรวจติดตามการดําเนินงาน
ของหนวยงานในสังกัด
ในสวนภูมิภาค และเขต
ตรวจราชการในสวนกลาง
พรอมทั้งใหขอเสนอแนะใน
ระดับพื้นที่และระดับ
นโยบาย
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กิจกรรม

เปาหมาย

3. จัดทํารายงานผลการตรวจ
ราชการพรอมขอเสนอแนะไปยัง
ผูบริหารระดับสูงและ
ผูบังคับบัญชาของหนวยงานรับ
ตรวจเพื่อพิจารณาดําเนินการ
และแจงกระทรวงการคลัง
ทราบ และนําสงสํานัก
นายกรัฐมนตรีกรณีการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการรวมกับ
สํานักนายกรัฐมนตรี
4. ตรวจติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะของผูตรวจ
ราชการกระทรวงการคลังซึ่งได
เสนอไว
5. รวบรวมรายงานการ
ดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังของ
หนวยงานรับตรวจ นําเสนอตอ
ผูบริหารระดับสูง และนําสง
สํานักนายกรัฐมนตรีกรณีการ
ตรวจราชการแบบบูรณการ
รวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี

การติดตามการ
ปฏิบัติงานของ
หนวยงานรับ
ตรวจรายงาน
ผลการตรวจ
ราชการ
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สรุปรายงาน
ผลการ
ตรวจราชการ
เสนอผูบริหาร
กระทรวงการคลัง
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โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ

ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (3) กําหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่สํานักงาน ก.พ.ร.
กําหนด และตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ขอ
14 กํ าหนดขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให ครอบคลุ มถึ งการประเมิน ความมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานในหนาที่ของหนวยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุม และการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง รวมทั้งการสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรื อ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรง
ตามเปาหมาย วัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของสวนราชการ
ดั ง นั้ น ส ว นตรวจสอบภายในระดั บ กระทรวง กลุ ม ตรวจสอบภายใน สํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลัง จึงดําเนินโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลั ง ซึ่ ง เป น การดํ า เนิ น การตามประเด็น ยุ ทธศาสตร ข องสํา นั กงานปลัด กระทรวงการคลั ง
ดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
เปาประสงค
: หน ว ยงานในกํ า กั บ ดํ า เนิ น งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 2.1 : กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
เปาประสงคของกลยุทธ : หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งนี้ เพื่อใหระบบการบริหารงบประมาณและการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด โดยมีการเสนอแนะแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบการดําเนินงานดานตางๆ ซึ่งเปนการปองปรามการ
ทุจริตรั่วไหลในขั้นตอนการดําเนินงาน/โครงการของสวนราชการ และเปนการลดความเสี่ยงในการบริหารงาน
ของผูบริหาร ทั้งยังเปนกระบวนการปรับปรุงระบบตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ เพื่อเปนระบบเตือนภัย
ล ว งหน า สํ า หรั บ การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น และติด ตามผลของงาน/โครงการภาครัฐ โดยยึด หลักใหเกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการใชจายเงินรายไดแผนดินดวยความโปรงใสและมีธรรมาภิบาล
2. วัตถุประสงค

1. เพื่ อ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการดํ า เนิ น งานของส ว นราชการในสั ง กั ด ว า
บรรลุผลสําเร็จ ตามเปาหมายและวัตถุป ระสงคอยางมีป ระสิทธิภ าพ ประสิทธิผ ล และผูมีสว นไดสว นเสีย
ไดรับความพึงพอใจหรือไม
2. เพื ่อ ใหข อ เสนอแนะในการสง เสริม สนับ สนุน ใหก ารดํ า เนิน งานฯ เปน ไปอยา งคุ ม
ประโยชนทั้งราชการและประชาชน
3. เพื่อใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบขอมูลการดําเนินงานฯ ตลอดจนปญหาอุปสรรคและแนวทาง
พัฒนาสําหรับประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารงานตอไป
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3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
4. งบประมาณ (ถามี)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ระบบการบริ หารและการจั ดการในภาพรวมของกระทรวงการคลังมีประสิทธิภาพและ
โปรงใสยิ่งขึ้น
2. ความเสี่ยงในการกํากับดูแลระบบการปฏิบัติงานของสวนราชการของผูบังคับบัญชาลดลง
3. การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในระบบการบริหารและการจัดการ
ของสวนราชการ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวอราม คุปตเมธี
ผูตรวจสอบภายในกระทรวง
นางสิริกานต มหาลี้ตระกูล นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง โทร. 0-2273-9021 ตอ 2633 2439
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบ
ภายใน

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5
5
1
2
3
4
5

2553 2554 2555 2556 2557

-

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1

2
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เกณฑการใหคะแนน
จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
โดยมีรายละเอียดคือ
1. การระบุปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงที่นํามาใชในการประเมินความเสี่ยง
2. รายละเอียดของการวิเคราะหความเสี่ยง
3. การจัดลําดับความเสีย่ งและสรุปผลเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจําป
แผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) การตรวจสอบโครงการฯ ตางๆ ของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงฯ
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ระดับคะแนน
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
รวบรวมขอมูล และทําการศึกษาขอมูลโครงการฯ ตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ
ดําเนินการตรวจสอบโครงการฯ
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบโครงการฯ ตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอผูบริหาร
พิจารณาใหความเห็นชอบ หรือสั่งการตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. การตรวจสอบการดําเนินงาน
1.1 โครงการปฏิรปู ระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
1.2 โครงการพัฒนาระบบ
บัญชีผูเสียภาษีรายตัว (Taxpayer
Account)
1.3 โครงการมาตรการรถยนต
คันแรก
1.4 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลกับ
ระบบ NSW กรมศุลกากร
2. การติดตามการดําเนิน
โครงการตางๆ ตอเนื่อง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
2.1 โครงการวิจัย เรื่อง
แบบจําลองที่เหมาะสมสําหรับ
การวิเคราะหและประเมินความ
เสี่ยงทางเครดิตเพื่อการจัดลําดับ
ความนาเชื่อถือรัฐวิสาหกิจไทย
2.2 โครงการการเตรียมการ
ดานการเงินการคลังเพื่อเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.3 โครงการจัดทําระบบ
ตรวจสอบสถานการทํางานของ
อุปกรณเครือขายและระบบ
สารสนเทศ (Network
Monitoring) และจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขายเพื่อทดแทน
เครื่องเดิม
2.4 โครงการจัดหาระบบ
สารสนเทศดานประเมินราคา
อสังหาริมทรัพยผานเครือขาย
อินทราเน็ต/อินเตอรเน็ต

จัดทํารายงาน
ผลการ
ตรวจสอบ
โครงการฯ
ตามที่กําหนด
ในแผนการ
ตรวจสอบ
และเสนอ
ผูบริหาร
พิจารณาให
ความ
เห็นชอบ หรือ
สั่งการตาม
ขอเสนอแนะ
ในรายงาน
ผลการ
ตรวจสอบ
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กิจกรรม
3. การตรวจสอบตามระเบียบฯ
สอบทานการใชรถยนตของ
ผูเลือกรับเงินคาตอบแทนเหมาจาย
แทนการจัดหารถประจําตําแหนง
สําหรับขาราชการผูมสี ิทธิไดรับ
รถประจําตําแหนง ในภาพรวม
ของกระทรวง

60

เปาหมาย
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แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. สาระสําคัญ

ตามที่กรมบัญชีกลาง ไดกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการใหผูตรวจ
สอบภายในจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป เพื่อเปนแนวทางสําหรับชวยในการปฏิบัติงานตรวจสอบให
บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพและวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยใหมีการวางแผนการตรวจสอบตามผลการ
ประเมิน ความเสี่ยง เพื่อจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของกิจกรรมที่จะทําการตรวจสอบใหสอดคลองกับ
เปาหมายของสวนราชการ
สวนตรวจสอบภายในระดับกรม (สตน.) ไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบตามหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่
กํ า หนด ซึ่ ง มี การตรวจสอบการเงิ น และการตรวจสอบการดํ า เนิ น งาน (Compliance Financial และ
Operation Audit) ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ สป.กค. คือ พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของ
กระทรวง โดยมีหนาที่ในการประเมินและใหคําแนะนําเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานดาน
ตาง ๆ ของสวนราชการ ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประหยัด ทั้งนี้เพราะงานตรวจสอบภายในถือเปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการของผูบริหาร
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจวาบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางถูกตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งมติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายที่กําหนดอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด
2. เพื่อสอบทานความถูกตอง ความเชื่อถือไดของขอมูลตัวเลขตางๆ ทางดานการเงิน การบัญชี
การพัสดุ และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. เพื่ อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนว ยรับ ตรวจวามีเพีย งพอและเหมาะสม
หรือไม
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติตางๆ ใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด
5. เพื่อใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาจากการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและ
สามารถตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
กันยายน 2555 – ตุลาคม 2556
4. งบประมาณ (ถามี)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การปฏิบัติงานของ สป.กค. เปนไปตามกฎระเบียบที่กําหนด รวมทั้งไดรับการปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นางศิริลักษณ กาญจนโยธิน ผูอํานวยการสวนตรวจสอบภายในระดับกรม
นางสาวธนกร โรจนวัฒวุฒิ เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
สวนตรวจสอบภายในระดับกรม โทร. 0 2273 9021 ตอ 2720 2721 2742
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
รอยละของการดําเนินการตามแผนการ
ตรวจสอบ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5
5
1
2
3
4
5

2553 2554 2555 2556 2557

-

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ 20
รอยละ 40
รอยละ 60
รอยละ 80
รอยละ 90

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

งานตรวจสอบ
1. ตรวจสอบตามมติ ครม. ,
การ
ระเบียบ , คําสั่ง
ปฏิบัติงาน
- การสอบทานการประเมินผล ของ สป.กค.
ไดรับการ
การควบคุมภายในของ สป.กค.
- การตรวจสอบการใชรถยนตของ ปรับปรุงใหมี
ผูเลือกรับเงินคาตอบแทนเหมาจาย ประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น
แทนการจัดหารถประจําตําแหนง
สําหรับขาราชการผูมสี ิทธิไดรับรถ
ประจําตําแหนงของสวนราชการ
- ตรวจสอบการเงินการบัญชี
กองทุนสวัสดิการ สป.กค.
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กิจกรรม
- การตรวจสอบและประเมิน
ความเสีย่ งดานสารสนเทศ
- การตรวจ ติดตาม และ
ประเมินการจัดการพลังงาน
2. ตรวจสอบดําเนินงานจากผลการ
ประเมินความเสี่ยงของหนวยงาน
ใน สป.กค.
3. งานอื่น ๆ
- การจัดทําแผนการตรวจสอบ
ประจําป
- การจัดทํารายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
- การจัดทํารายงานแบบ
ประเมินตนเอง (Self
Assessment)
- การสํารวจความพึงพอใจจาก
การปฏิบัติงานของหนวยงาน
- งานสนับสนุนการดําเนินงาน
คณะกรรมการประจํากระทรวง
(คตป.)
งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
1. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการและรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการของสวนตรวจสอบ
ภายในระดับกรม
2. รายงานการควบคุมภายในระดับ
หนวยงานยอย
3. การเขารวมเปนคณะทํางานตางๆ

เปาหมาย
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การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ

รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อใหสวนราชการมีคุณภาพสูงใน
การปฏิบัติงานใหกับประชาชน โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถกําหนดผูรับผิดชอบในแตละระดับได
การที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพงานดังกลาวได สวนราชการจึงตองนําระบบและเครื่องมือสําหรับการจัดการผล
การดําเนินงานมาชวยในการถายทอดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายสูการดําเนินการในทางปฏิบัติ ตลอดจนมี
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามนโยบาย และเปาหมาย
ที่กํา หนด รั ฐ บาลจึ งตองมี การปรั บปรุ งกระบวนการและหลักเกณฑการประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการให
สอดคลองกับลักษณะขององคกร ซึ่งการประเมินผลดังกลาวจะเปนประโยชนแกองคกรในการพัฒนาศักยภาพ
การดําเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการจะเริ่มเมื่อตนปงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยสวนราชการ
กําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปที่ ก.พ.ร. กําหนด และมีการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ 6 เดือน
9 เดือน และมีการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ เมื่อครบ 12 เดือน สวนราชการทีมี
ผลการประเมินระดับดีขึ้นไปจะไดรับการจัดสรรเงินรางวัลประจําป เพื่อนําไปจัดสรรใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ตอไป
กระทรวงการคลังไดรวมมือกับสํานักงาน ก.พ.ร. รวมเปนกระทรวงนํารองในโครงการวาง
ระบบการจัดทําคํารับ รองและการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองระหวางสวนราชการระดับ
กระทรวง และสวนราชการระดับกรมในสังกัด โดยกระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการตามกระบวนการเจรจา
ขอตกลง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
และการจัด สรรสิ่งจูงใจ โดยการดํา เนิ นงานโครงการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารราชการของกระทรวงการคลังใหเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหการบริหารราชการของกระทรวงการคลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจ ของรั ฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริห ารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. เพื่ อ จั ด ทํ า คํ า รั บ รองและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของทุ ก หน ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
4. งบประมาณ (ถามี)
-
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5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. กระทรวงการคลังสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ
คาเปาหมายไดชัดเจนขึ้น ตลอดจนสามารถถายทอดเปาหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรของกระทรวงสูระดับกรม
ไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
2. กระทรวงการคลังสามารถกําหนดกรอบการประเมินผลตัวชี้วัดและเปาหมายที่สอดคลอง
และเปนประโยชนกับ องคกรที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนงานหรือสรางกระบวนงานใหมๆ ในการเพิ่มขีด
สมรรถนะใหกับสวนราชการในสังกัดได
3 กระทรวงการคลังสามารถติดตามภารกิจและผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานในสังกัด
ไดตามเปาหมายที่กําหนดไวและยังสามารถเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขผลการดําเนินงานที่เปนปญหา
อุปสรรคในปงบประมาณถัดไปได
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นางรัชนี ชุนเจริญ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
รักษาการในตําแหนง ผอ.กพร.
นายวิทยา เตชะมหานนท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นางสาวสุภาพ ผองอําไพ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2273 9021 ตอ 2667

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรอง
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5
5
5
1
2
3
4
5
2553 2554 2555 2556 2557
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เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เจรจาตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัตริ าชการของกระทรวงการคลังและทุกสวนราชการในสังกัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
จัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ติดตามใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจัดทํารายละเอียดตัวชีว้ ัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ติดตามใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. จัดทํากรอบการประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการของ
กระทรวง การคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556
2. เจรจาตั ว ชี้ วั ด ประกอบคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงการคลังและทุกสวน
ราชการในสังกัดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556
3. จัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการของกระทรวงการคลัง
และทุกสวนราชการในสังกัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2556
4. ติดตามใหหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง จัดทํา
รายงานรายละเอียดตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบ ประมาณ
พ.ศ. 2556
5. ติดตามใหหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง จัดทํา
รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2556

1 หนวย
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ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556

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

1 หนวย

1 ชุด

1 ชุด

1 เลม

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556

การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ

รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อใหสวนราชการมีคุณภาพสูงใน
การปฏิบัติงานใหกับประชาชน โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถกําหนดผูรับผิดชอบในแตละระดับได
การที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพงานดังกลาวได สวนราชการจึงตองนําระบบและเครื่องมือสําหรับการจัดการผล
การดําเนินงานมาชวยในการถายทอดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายสูการดําเนินการในทางปฏิบัติ ตลอดจนมี
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามนโยบาย และเปาหมาย
ที่กํา หนด รั ฐ บาลจึ งตองมี การปรั บปรุ งกระบวนการและหลักเกณฑการประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการให
สอดคลองกับลักษณะขององคกร ซึ่งการประเมินผลดังกลาวจะเปนประโยชนแกองคกรในการพัฒนาศักยภาพ
การดําเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร
การจั ดทํ า คํา รับ รองการปฏิบัติราชการจะเริ่มเมื่อตน ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยสว น
ราชการกําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปที่ ก.พ.ร. กําหนด และมีการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ฯ 6 เดือน 9 เดือนและมีการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ เมื่อครบ 12 เดือน สวน
ราชการทีมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปจะไดรับการจัดสรรเงินรางวัลประจําป เพื่อนําไปจัดสรรใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานตอไป
กระทรวงการคลังไดรวมมือกับสํานักงาน ก.พ.ร. รวมเปนกระทรวงนํารองในโครงการวาง
ระบบการจัดทําคํารับ รองและการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองระหวางสวนราชการระดับ
กระทรวง และสวนราชการระดับกรมในสังกัด โดยกระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการตามกระบวนการเจรจา
ขอตกลง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
และการจัด สรรสิ่งจูงใจ โดยการดํา เนิ นงานโครงการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารราชการของกระทรวงการคลังใหเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหการบริหารราชการของ สป.กค. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาใน
เชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
2. เพื่อจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556
3. เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจที่ระบุไวใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
4. งบประมาณ (ถามี)
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556
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5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สํ า นั กงานปลั ดกระทรวงการคลั งสามารถเชื่อ มโยงความสัมพั น ธร ะหวางยุท ธศาสตร
แผนปฏิบัติราชการ คาเปาหมายไดชัดเจนขึ้น ตลอดจนสามารถถายทอดเปาหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรได
อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
2. สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง สามารถกํ า หนดกรอบการประเมิ น ผลตั ว ชี้ วั ด และ
เปาหมายที่สอดคลองและเปนประโยชนกับองคกรที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนงานหรือสรางกระบวนงาน
ใหมๆ ในการเพิ่มขีดสมรรถนะใหกับสวนราชการได
3. สามารถนําเปาหมายการใหคะแนนตัวชี้วัดที่ระบุไวตามคํารับรองการปฏิบัติราชการไปวัดผล
การดําเนินงานและจัดทําเปนแนวทางในการพัฒนาผลการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไปได
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก: นางรัชนี ชุนเจริญ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
รักษาการในตําแหนง ผอ.กพร.
นางนวลสกุล ประจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2273 9021 ตอ 2667

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํา
รับรองและประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ ของ สป.กค. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5
5
5
1
2
3
4
5
2553 2554 2555 2556 2557

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
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เกณฑการใหคะแนน
จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เจรจาตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ สป.กค. ประจําปงบประมาณ 2556
จัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของ สป.กค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ติดตามใหทุกหนวยงานใน สป.กค. จัดทําราละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ติดตามใหทุกหนวยงานใน สป.กค. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. จัดทํากรอบการประเมินผล
1 หนวย
การปฏิบัตริ าชการของ
สป.กค. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2556
2. เจรจาตัวชี้วัดประกอบคํา
1 หนวย
รับรองการปฏิบัติราชการของ
สป.กค. ประจําปงบประมาณ
2556
3. จัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิ
1 ชุด
ราชการของ สป.กค. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556
4. ติดตามใหหนวยงานใน สป.กค.
1 ชุด
จัดทํารายงานราย ระเอียด
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ 2556
5. ติดตามใหหนวยงานใน สป.กค.
1 เลม
จัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิ
ราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556

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

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556
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การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
1. สาระสําคัญ

การจัดทําตนทุนตอหนว ยผลผลิต หมายถึง การที่สว นราชการสามารถจัดทําบัญชีตนทุน
ตอหนวยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชในการบริหารทรัพยากร
การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดแลวนําไปเปรียบเทียบกับปกอน เพื่อใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นลดลง
พร อมทั้ งวิเ คราะหถึงสาเหตุ การเปลี่ ย นแปลงดังกลาว การจัดทํารายงานดังกลาวสงใหสํานักงบประมาณ
กรมบั ญ ชี ก ลาง และสํ า นั ก งาน กพร. ทราบ และเผยแพร ข อ มู ล ผ า นช อ งทาง Website ของหน ว ยงาน
พรอมจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
2. วัตถุประสงค

เพื่อใหสวนราชการสามารถคํานวณตนทุนไดอยางถูกตองเหมาะสมเปนมาตรฐานเดียวกัน
และสามารถเปรียบเทียบกันไดในระหวางหนวยงาน และสวนราชการสามารถนําผลการคํานวณตนทุนไปใชใน
การวางแผนในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาโดยนําขอมูลจากระบบ GFMIS ซึ่งไมมี
การสะสมค าใช จา ยไว ตามศูน ยตนทุน และกิจ กรรมแลวนั้น มาใชในการคํานวณตนทุน ผลผลิต และตนทุน
กิจกรรม
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
4. งบประมาณ (ถามี)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ทําใหสวนราชการสามารถวิเคราะหตนทุนคาใชจายในการดําเนินงานกิจกรรมดานตาง ๆ
เพื่อนําไปสูการวางแผนการบริหารราชการ ปรับปรุงการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
-
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แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556

7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก :

นายจิระ พันธคีรี
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
นางสาววิลาสินี โอสถาวรนันท ผูอํานวยการสวนบริหารการคลัง
นางสาวตรัยลดา ธรรมอดิศัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นางดวงมณี พิรพัฒน
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นางสาวพภัสสรณ วีรวัฒนกุมพะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 0 2273 9021 ตอ 2636 2649
สํานักบริหารกลาง 0 2273 9021 ตอ 2100 2108

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5
5
5
1
2
3
4
5
2553 2554 2555 2556 2557

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2

3

4
5

เกณฑการใหคะแนน
สวนราชการมีการตรวจสอบความถูกตองของการระบุคาใชจายเขาสูก ิจกรรมยอยในระบบ GFMIS
สําหรับขอมูลคาใชจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2555
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอใหสาํ นักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร
ขอมูลผานชองทาง Website ของหนวยงาน
เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 วามีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
ผลผลิตไดแลวเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพรขอมูลผานชองทาง Website ของหนวยงาน
จัดทําแผนเพิม่ ประสิทธิภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 พรอมทั้งกําหนดเปาหมายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหชัดเจน (สามารถวัดผลได) และแผนฯ ดังกลาวไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ
สามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได ตามเปาหมายที่
กําหนดไว พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ
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9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. สวนราชการมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของการระบุ
คาใชจายเขาสูกิจกรรมยอยใน
ระบบ GFMIS สําหรับขอมูล
คาใชจายของ ปงบประมาณ
พ.ศ.2555

เพื่อใหมีการ
ระบุขอมูล
คาใชจาย
ปงบประมาณ
พ.ศ.2554เขา
สูกิจกรรม
ยอยในระบบ
GFMIS ได
ถูกตอง
บัญชีตนทุน
ตอหนวย
ผลผลิต
ประจําป
งบประมาณ
พ.ศ. 2555
และรายงาน
ผลการคํานวณ
ตนทุนตอ
หนวยผลผลิต

2. จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย
ผลผลิตประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดไดแลวเสร็จและ
รายงานผลการคํานวณตนทุน
ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอใหสาํ นัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง
และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
และเผยแพรขอมูลผาน
ชองทาง website ของ
หนวยงาน
3. เปรียบเทียบผลการคํานวณ
ตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
และปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
หรือลดลงอยางไร พรอมทั้ง
วิเคราะหถึงสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว จัดทํา
รายงานการเปรียบเทียบ และ
สรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอ
หนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ ตาม
รูปแบบที่ กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอใหสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง
และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
และเผยแพรขอมูลผาน
ชองทาง Website ของ
หนวยงาน
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กิจกรรม

เปาหมาย

4. จัดทําแผนเพิม่ ประสิทธิภาพ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
พรอมทั้งกําหนดเปาหมายการ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให
ชัดเจน(สามารถวัดผลได) และ
แผนฯ ดังกลาว ไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารระดับสูง
ของสวนราชการ
5. สามารถดําเนินการตามแผน
เพิ่มประสิทธิภาพประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได
ตามเปาหมายที่กําหนดไว
พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงาน และผลสําเร็จ
ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 และไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนาสวน
ราชการ

แผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2556
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โครงการการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
1. สาระสําคัญ

ความสํา เร็จ ของการดํ าเนิ นการเกี่ย วกับ การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดยสว น
ราชการตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
28 ธันวาคม 2547 เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคาและการจัดซื้อจัดจางของ
หนวยงานราชการ ซึ่งพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละระดับ
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลของราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. เพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ
4. งบประมาณ (ถามี)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนสามารถรับทราบสิทธิและเขาดูขอมูลขาวสารของราชการไดและเขาใจเกี่ยวกับ
สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารไดดียิ่งขึ้น
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารกลาง โทร. 0 2273 9021 ตอ 2237
กลุมสารนิเทศการคลัง โทร. 0 2273 9021 ตอ 2221
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการ
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ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
1
2
3
4
5

2553 2554 2555 2556 2557

-

-

-
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เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติขอ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9
บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารไวอยางเปนระบบ
เผยแพรความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ
นําขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคาและการประกาศสอบราคาเผยแพรผานชองทางตางๆ ของ
กระทรวงการคลัง

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 จัด
สถานที่/จัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารตามมาตรา 9 เพื่อให
ประชาชนสามารถเขา
ตรวจสอบขอมูลขาวสารได
โดยสะดวก

สป.กค.
สามารถ
ปฏิบัติตาม
พระราชบัญ
ญัติขอมูล
ขาวสารของ
ราชการ
พ.ศ. 2540

2. จัดระบบขอมูลขาวสารตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
- มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9
ครบถวนและเปนปจจุบัน
- มีการจัดทําดัชนีขอมูล
ขาวสารที่จัดไวใหบริการไวอยาง
ชัดเจนสามารถสืบคนไดอยาง
รวดเร็ว
3. บริหารจัดการเกี่ยวกับการ
เปดเผยขอมูลขาวสารไวอยาง
เปนระบบ โดยมีการ
ดําเนินการ ดังนี้
- มีคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ
- ผูบริหารของสวนราชการให
ความสําคัญและควบคุมดูแลใหมี
การปฏิบัตติ ามกฎหมายขอมูล
ขาวสารของราชการอยาง
เครงครัด
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กิจกรรม
4. เผยแพรความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูล
ขาวสารใหประชาชนทราบ
ดังนี้
- สงผูแทนเขารวมและพัฒนา
ความรูที่เกี่ยวกับกฎหมายขอมูล
ขาวสาร และมีการ ดําเนินการ
ตามกิจกรรม/มาตรการ/วิธีการ
ในการสรางจิตสํานึกและทัศนคติ
ที่ดีตอการเปนผูใหบริการขอมูล
ขาวสารแกบุคลากร ในสวนราชการ
อยางสม่าํ เสมอ
- ประชาสัมพันธเผยแพร
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของ
ราชการใหประชาชน
รับทราบถึงสิทธิในการ
ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสวนราชการ
5. ขอมูลเกี่ยวกับการประกวด
ราคาและการประกาศสอบ
ราคาเผยแพรผานชองทาง
ตางๆ ของกระทรวงการคลัง
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เปาหมาย
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โครงการแนวรวมดูแลคูคลอง “รวมแรงไทย รักษาน้ําใสทุกคูคลอง” ระยะที่ 2
1. สาระสําคัญ

รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ไดเริ่มโครงการแนวรวมดูแลคูคลองโดยชุมชนมีสวนรวม ในอัน
ที่ จ ะสร า งการมี ส ว นร ว มในการดู แ ลคู ค ลองหลั ง การขุ ดลอก ร ว มกั บ ภาคเอกชนที่ส ามารถเติ มเต็ มความ
ชวยเหลือจากภาครัฐ ดวยการเปดพื้นที่ใหบริษัทที่สนใจเขารวมดําเนินโครงการในรูปแบบของกิจกรรม CSR
(Corporate Social Responsibility) โดยมีเปาหมายที่จะใหเปนสวนหนึ่งของการสรางความสุขใหกับคนไทย
ไมใหพี่นองชุมชนตองประสบกับภาวะมหาอุทุกภัยดังเชนปที่ผานมา
ประกอบกับ รัฐ บาลไดม อบหมายใหก องทัพ บกเขา ดํ า เนิน การขุด ลอกคูค ลองในพื ้น ที่
กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ําของคูคลองในภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน
๒๗๗ คูคลอง ตลอดจนปรับปรุงทัศนียภาพริมตลิ่งของคูคลองตางๆ ใหเรียบรอยและสวยงามยิ่งขึ้น โดยไดเขา
เริ่ ม ดํ า เนิ น การตั้ ง แต วั น พุ ธ ที่ ๑๕ กุ มภาพั น ธ ๒๕๕๕ และมีกํ าหนดการแลว เสร็จ ในวั น พฤหั ส บดีที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๕ หรือ จนกวาจะดําเนินการจนแลวเสร็จครบถวนตามจํานวน ๒๗๗ คูคลอง
การขุดลอกคูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปนหนึ่งในโครงการตามนโยบายการวางแผนการ
บริหารจัดการน้ํา ซึ่งการขุดลอกคูคลองก็เพื่อใหการไหลของน้ําไดไหลลงสูทะเลไดเร็วขึ้น และในปนี้รัฐบาลไดมี
นโยบายที่จะปรับปรุง ฟนฟู และปองกันมหาอุทกภัยไมใหเกิดเหมือนดังเชนปที่ผานมา โดยจะดูแลตั้งแตพื้นที่
ตนน้ํา โดยการปลูกปาไม และดูแลปาไม เพื่อรักษาอนุรักษหนาดินและหนวงน้ําไวในชวงของการบริหารน้ํา
ตอนตน สําหรับในพื้นที่ตอนกลาง จะดําเนินการเชื่อมโยงโครงขายน้ํา พื้นที่ในการรองรับน้ํา การขุดลอกคู
คลองที่เชื่อมจากคลองและแมน้ําสายหลัก ใหผานไปยังคูคลองแกมลิงสูพื้นที่รับน้ําเพื่อหนวงน้ําไวในชวงของน้ํา
ตอนกลาง และการบริหารพื้นที่ปลายน้ําดวยการขุดลอกคูคลอง เพื่อเรงระบายน้ําลงสูทะเลโดยเร็ว
แมการบริหารจัดการน้ําในเขื่อน จะเปนมาตรการสําคัญในชวงของการบริหารน้ําตอนตน แต
การขุดลอกคูคลองถือเปนหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลและประชาชนใหความสําคัญและมีผลตอการระบายน้ําใน
พื้นที่ตอนกลางและพื้นที่ปลายน้ํา เพื่อใหน้ําไดไหลผานไปไดงายและเรงใหน้ํามีอัตราการไหลที่เร็วขึ้น ซึ่งตอง
ไดรับความรวมมือจากพี่นองชุมชนที่อยูบริเวณคูคลองโดยรอบ ดวยเหตุผลดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนรัฐบาล
ซึ่งนําทีมโดย ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดมีดําริ เกี่ยวกับโครงการขุดลอกคูคลองวา
รัฐบาลเปดโอกาสใหภาคเอกชนและชุมชนในพื้น ที่ ไดเขามามีสวนรวมในการดูแลคูคลอง ภายหลังจากที่
รัฐบาลไดดํ าเนินการขุดลอกเสร็จ เรีย บรอยแลว ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและคุมคากับ งบประมาณที่ได
ดําเนินการขุดลอก จึงไดมอบหมายใหกระทรวงการคลัง พิจารณาดําเนินการจัดทําโครงการในรูปแบบของ
Corporate Social Responsibility (CSR) เพื่อรณรงคและปลูกสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม ของคนในชาติ
ในการนี้ กระทรวงการคลั ง ยั งขาดงบประมาณในการดําเนิ น การ จึงไดจัดแบงโครงการ
ดังกลาว ออกเปน ๒ ระยะ โดยในระยะที่ ๑ ดําเนินการทั้งสิ้น ๑๗๗ คูคลอง ที่เหลืออีกจํานวน ๑๐๐ คูคลอง
ดําเนินการในระยะที่ ๒
ตอมาเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการดําเนินงานโครงการแนวรวมดูแลคูคลอง
ไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินการดูแลรักษาคูคลองในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จากเดิมซึ่งกําหนดไวที่
จํานวน ๒๗๗ คูคลอง กําหนดใหมเปน ๓๐๗ คูคลอง ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อคราว
ประชุม ครม. เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ดังนั้น จํานวนคูคลองที่คงเหลือและยังไมไดดําเนินการ จํานวน
ทั้งสิ้น ๑๓๐ คูคลอง แตเนื่องจากสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ยังมิไดกําหนดแผนงบประมาณในสวนที่
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จํานวนคูคลองเพิ่มขึ้น คณะกรรมการดําเนินงานโครงการแนวรวมดูแลคูคลอง จึงไดมีมติใหสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังดําเนินโครงการฯในระยะที่ ๒ จํานวน ๑๐๐ คูคลอง สําหรับสวนที่ยังคงเหลืออีกจํานวน ๓๐
คูคลอง ใหดําเนินการในโอกาสตอไป
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อสรางแนวรวมดูแลคูคลองในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล หลังจากการขุดลอก
โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน บาน วัด โรงเรียน ในพื้นที่ใหมีสวนรวม
2. เพื่อใหมีการจัด Corporate Social Responsibility (CSR) ในบริเวณคูคลองและชุมชน
เขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวนไมนอยกวา ๑๐๐ คูคลอง
3. เพื่อเฝาสังเกตอัตราการไหลของน้ําและรณรงคการกําจัดสิ่งขวางทางน้ํา ประเภทขยะหรือ
วัชพืช และการปรับปรุงทัศนียภาพริมตลิ่งของคูคลองตางๆ ใหเอื้อตอการไหลผานของน้ํา
4. เพื่ อ ปลู ก สร า งจิ ต สํ า นึ ก ของคนในชาติ ใ ห ต ระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและ
สิ่งแวดลอมในดานของการดูแลคูคลอง
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
240 วัน (ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2555 – มิถุนายน 2556)
4. งบประมาณ (ถามี)
20,000,000 บาท
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เสริมสรางศักยภาพชุมชนใหมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม
2. สรางสัมพันธภาพที่ดีในชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
3. เกิดความยั่งยืนในการแกไขปญหาระบบของน้ําในคูคลองในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล
4. คนในสังคมทั้ง ๓ ภาคสวน คือ รัฐ เอกชน และประชาชนโดยทั่วไป ไดรับรูถึงกิจกรรม
Corporate Social Responsibility : CSR และไดมีสวนรวมมากขึ้น
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก :
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สํานักบริหารกลาง โทร. 0 2273 9021 ตอ 2236 2237 2226
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
โครงการแนวรวมดูแลคูคลอง
“รวมแรงไทย รักษาน้าํ ใสทุกคูคลอง”
ระยะที่ 2

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

คาเปาหมาย

2553 2554 2555 2556 2557

-

-

-

ระดับ
5

-

เกณฑการใหคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
การเตรียมการ ติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ สํารวจพื้นที่ และจัดเตรียมบุคลากรลงพื้นที่
จัดเตรียมเนื้อหา ออกแบบ รูปแบบ และจัดกิจกรรมเปดตัวโครงการ
ประสานงานชุมชน โรงเรียน วัด และองคกร เพื่อรวมจัดกิจกรรม CSR
ติดตามและประเมินผลโครงการฯ
รายงานและสรุปผลการดําเนินโครงการ

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. การเตรียมการ ติดตอ
จัดกิจกรรม
ประสานงานหนวยงานที่
CSR เพื่อสราง
เกี่ยวของ สํารวจพื้นที่ และ แนวรวมดูแล
คูคลองในเขต
จัดเตรียมบุคลากรลงพื้นที่
2. จัดเตรียมเนื้อหา ออกแบบ พื้นที่กรุงเทพฯ
และปริมณฑล
รูปแบบ และจัดกิจกรรม
ในการคอยเฝา
เปดตัวโครงการ
3. ประสานงานชุมชน โรงเรียน สังเกตอัตรา
วัด และองคกร เพื่อรวมจัด การไหลของน้ํา
รณรงคกําจัด
กิจกรรม CSR
สิ่งขวางทางน้ํา
4. ติดตามและประเมินผล
และปลูกสราง
โครงการฯ
จิตสํานึกใหมี
5. รายงานและสรุปผลการ
ความรับผิดชอบ
ดําเนินโครงการ
ตอสังคม

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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โครงการพัฒนาการจัดการเรือ่ งราวรองทุกข
1. สาระสําคัญ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 59 บัญญัติให บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราว
รองทุกขและไดรับการแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว และเพื่อใหมีการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของ
การปฏิบัติงานการจัดการจัดการเรื่องราวรองทุกขใหมีแนวทางในการใหบริการประชาชนดวยความสะดวก
รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นายกรัฐมนตรีจึงไดวางระเบียบสํานัก-นายกรัฐมนตรีวาดวยการ
จัดการเรื่องราวร องทุ กข พ.ศ. 2552 เพื่ อใหหนวยงานของรัฐ (ไมร วมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
รัฐวิสาหกิจ) มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยในการจัดการเรื่องราวรองทุกข
กระบวนการดําเนินงานหนึ่งที่มีความสําคัญ คือ การบริหารจัดการขอมูลเรื่องรองเรียนรองทุกข เนื่องจากการ
ตรวจสอบหรือติดตามขอมูลเรื่องรองเรียนรองทุกขผูรองแตละราย ในปจจุบัน ตองใชระยะเวลาพอสมควรใน
การตรวจสอบหรือติดตามสถานการดําเนินการของเรื่องโดยการสอบถามไปยังเจาหนาที่ผูป ฏิบัติงานดา น
รองเรียนรองทุกขซึ่งมีหลายราย ดังนั้น เพื่อยกระดับการใหบริการประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรื่องราวรองทุกข รวมทั้งใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการแกไขและเยียวยาความเดือดรอนของ
ประชาชนไดรวดเร็วขึ้น จึงเปนเรื่องสําคัญที่ตองนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการขอมูลเรื่องรองเรียนรองทุกข อันจะเปนการเสริมสรางใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหมีระบบการจัดเก็บขอมูลเรื่องรองเรียนรองทุกขดวยอิเล็กทรอนิกส
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรื่องราวรองทุกข

3. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556
4. งบประมาณ (ถามี)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สวนรับเรื่องราวรองทุกข ของกระทรวงการคลังมีขอมูลในการใหบริการประชาชนที่
ติดตามผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขไดอยางรวดเร็ว
2. มีขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวรองทุกข
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
-
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก:
นางสาวปนัดดา พวงรับ
นายกฤษดา วัยวุฒิ

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สรร.
สํานักตรวจสอบและประเมินผล โทร. 0-2273-9021 ตอ 2410 2754
หนวยงานที่เกี่ยวของ: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการ
จัดการเรื่องราวรองทุกข

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5
5
1
2
3
4
5

2553 2554 2555 2556 2557

-

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
รวบรวมขอมูลในการวิเคราะหและออกแบบระบบการจัดเก็บขอมูลเรื่องรองเรียนรองทุกข
ดวยอิเล็กทรอนิกส ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง รวมกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดทําระบบจัดเก็บขอมูลเรื่องรองเรียนรองทุกขดวยอิเล็กทรอนิกส
ทดสอบและปรับปรุงระบบการจัดเก็บขอมูลเรื่องรองเรียนรองทุกขดวยอิเล็กทรอนิกสใหสมบูรณ
อบรมเจาหนาที่ผูใชระบบการจัดเก็บขอมูลเรื่องรองเรียนรองทุกขดว ยอิเล็กทรอนิกส และเริ่มใชงานใน
ระบบการจัดเก็บขอมูลเรื่องรองเรียนรองทุกข
ติดตามและประเมินผลการใชระบบการจัดเก็บขอมูลเรื่องรองเรียนรองทุกขดวยอิเล็กทรอนิกส

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงานการจัดเก็บขอมูล
และการติดตามการดําเนินงาน
เรื่องรองเรียน รองทุกขของ
สตป.
2. รวมกับศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน
การดําเนินการวิเคราะห
ออกแบบและพัฒนาระบบการ
จัดการเรื่องราวรองทุกข

1 ครั้ง/ป
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1 ระบบ
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กิจกรรม

เปาหมาย

3. ทดสอบและปรับปรุงระบบ
การจัดการเรื่องราวรองทุกข
ดวยอิเล็กทรอนิกส
4. อบรมเจาหนาที่ผูใชระบบการ
จัดการเรื่องราวรองทุกขดวย
อิเล็กทรอนิกส และเริ่มใชงาน
5. ติดตามและประเมินผลการใช
ระบบการจัดการเรื่องราวรอง
ทุกขดวยอิเล็กทรอนิกส

3 ราย
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การจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ

กระทรวงการคลังจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง เพื่อเผยแพรความรูความ
เขาใจตอสาธารณชนในบทบาท ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง อันเปนการสงเสริมใหเกิด
ความโปรงใสและธรรมาภิบาลในองคกร
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหสาธารณชนเขาใจบทบาท ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง
2. เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลในองคกร

3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
4. งบประมาณ (ถามี)
1,000,000 บาท
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สาธารณชนเขาใจบทบาท ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวง
2. เสริมสรางภาพลักษณและสงเสริมธรรมาภิบาลภายในองคกร
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก: นายจิระ พันธคีรี
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นายวรุต วิกรมโรจนานันท
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร. 0-2273-9021 ตอ 2648
หนวยงานที่เกี่ยวของ: ทุกสวนราชการในกระทรวงการคลัง
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จในการจัดทํารายงานประจําป
ของกระทรวงการคลัง

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

คาเปาหมาย

1
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ไม
5
5
5
5
5 สําเร็จ
2553 2554 2555 2556 2557

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556

เกณฑการใหคะแนน
2

3

4

5
สําเร็จ
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เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑ ก ารให ค ะแนนแบ ง เป น 5 ระดั บ คะแนน โดยพิ จ ารณาจากความสํ า เร็ จ ของการ
ดําเนินงานแตละขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

คําอธิบาย
จัดทํารายงานประจําปไมสําเร็จภายในปงบประมาณ 2556
จัดทํารายงานประจําปสําเร็จภายในปงบประมาณ 2556

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. กําหนดกรอบการจัดทําเนื้อหา
และองคประกอบ กรอบ
ระยะเวลา และแผนการ
ดําเนินงานจัดทํารายงาน
ประจําปฯ
2. ทุกกรมจัดสงเนื้อหา ไฟล
รูปภาพพรอมไฟลคาํ บรรยาย
แตละภาพ และบทความที-่
เกี่ยวของใหฝายเลขานุการ
คณะทํางาน
3. จัดทําเนื้อหารายงานประจําป
(First Draft)
4. ติดตามและกํากับดูแลการ
จัดทํารายงานประจําปฯ ให
เปนไปตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว
5. ดําเนินการปรับปรุงแกไข
เนื้อหารายงานประจําปครั้ง
สุดทาย (Final)
6. จัดทํารายงานประจําปสําเร็จ
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การดําเนินการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
1. สาระสําคัญ

การพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนผูไดรับผลกระทบคือ
บุคคลผูตองปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองและไมเห็นดวยกับคําสั่งทางปกครอง และไมมีโอกาสโตแยงแสดง
เหตุผลหรือขอกฎหมายในความจําเปนอยางยิ่งของบุคคลนั้นตอเจาหนาที่ผูออกคําสั่งทางปกครองเพื่อแกไข
เปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้น หรือเพื่อใหเจาหนาที่ผูออกคําสั่งทางปกครองและผูมี
อํานาจในการพิจารณาอุทธรณไดมีโอกาสทบทวนคําสั่งทางปกครองอีกครั้งหนึ่ง โดยพิจารณาวาคําสั่งทาง
ปกครองไดออกโดยชอบดวยกฎหมาย ถูกตอง เปนธรรม มีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอแลวหรือไม ซึ่งผล
ของการพิ จ ารณาอุทธรณคํา สั่ งทางปกครองดังกลาวอาจเปนแนวทางหนึ่งอัน จะลดปริมาณขอพิพาททาง
ปกครองที่จะเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองไดอีกหนทางหนึ่ง
2. วัตถุประสงค

1. เพื่ อ ให ผู มี อํ า นาจในการออกคํ า สั่ ง ทางปกครองได พิ จ ารณาข อ อ า ง ข อ กฎหมายของ
ผูอุทธรณคําสั่งทางปกครองอีกครั้งหนึ่ง
๒. เพื่อใหผูอุทธรณคําสั่งทางปกครองไดรับความเปนธรรม ความยุติธรรมในกระบวนการ
บริหารงานของสวนราชการ

3. ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
4. งบประมาณ (ถามี)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูอุทธรณคําสั่งทางปกครองไดรับความเปนธรรมและความยุติธรรมในการดําเนินการดาน
การบริหารงานของสวนราชการ
๒. ผูมีอํานาจพิจารณาไดมีโอกาสทบทวนคําสั่งทางปกครองอีกครั้ง โดยพิจารณาประกอบกับ
ขอเท็จจริง และ/หรือขอกฎหมายตามที่ผูอุทธรณฯ ไดเสนอมาตามหนังสืออุทธรณคําสั่งทางปกครอง
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวพรทิพย บุญทวีสุข
นิติกรชํานาญการ
กลุมกฎหมาย โทร 0 2273 9021 ตอ 2655

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5
1
2
3
4
5

2553 2554 2555 2556 2557

-

-

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
ตรวจสอบขอเท็จจริง เอกสาร ขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
ติดตอประสานงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสามารถจัดทําสรุปขอเท็จจริงในการพิจารณา
อุทธรณคําสั่งทางปกครอง
จัดทําสรุปขอเท็จจริงประกอบขอกฎหมายและนําเสนอตอผูบังคับบัญชาพิจารณา ตรวจและแกไข เพือ่
นําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
นําเสนอสรุปขอเท็จจริงพรอมความเห็นตอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองพิจารณาขอเท็จจริงประกอบขอกฎหมาย
พรอมพิจารณาความเห็นที่ไดเสนอ และใหความเห็นชอบตามที่ฝายเลขานุการเสนอตอที่ประชุม

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

๑. ตรวจสอบขอเท็จจริง เอกสาร
สรุป
ขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ ขอเท็จจริงใน
การพิจารณา
๒. ติดตอประสานงานไปยัง
อุ
ทธรณคําสั่ง
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
สามารถจัดทําสรุปขอเท็จจริง ทางปกครอง
ไดรับความ
ในการพิจารณาอุทธรณคาํ สั่ง
เห็นชอบจาก
ทางปกครอง
๓. จัดทําสรุปขอเท็จจริงประกอบ คณะกรรมการ
พิจารณา
ขอกฎหมายและนําเสนอตอ
ผูบังคับบัญชาพิจารณา ตรวจ อุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง
และแกไข เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณคําสั่งทางปกครอง
๔. นําเสนอสรุปขอเท็จจริงพรอม
ความเห็นตอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณคําสั่งทางปกครอง
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กิจกรรม
๕. ที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่งทาง
ปกครอง พิจารณาขอเท็จจริง
ประกอบขอกฎหมาย พรอม
พิจารณาความเห็นทีไ่ ดเสนอ
และใหความเห็นชอบตามที่
ฝายเลขานุการเสนอตอที่
ประชุม

เปาหมาย
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โครงการการดําเนินการประสานงานคดี
1. สาระสําคัญ

การดําเนินคดีในศาลยุติธ รรมตลอดจนการดําเนิน คดีในศาลปกครอง สว นราชการอาจมี
หนาที่ในการดําเนินการฟองรองคูกรณีหรือแกตางคดีกับคูกรณี ดังนั้น เพื่อใหกระบวนการพิจารณาคดีในศาล
ยุติธรรม และ/หรือศาลปกครองสามารถดําเนินกระบวนการไดอยางครบถวนทุกขั้นตอนและเปนไปดวยความ
ละเอียดรอบคอบ สวนราชการจึงมีความจําเปนที่จะตองขอความอนุเคราะหไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อ
เข าดํ าเนิ นคดีแทน แต อยา งไรก็ ตาม ส ว นราชการนั้น มีห นาที่ในการสรุป ขอเท็จจริง ตลอดจนนําเสนอขอ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข องในการดํ า เนิ น การของสว นราชการ พิจ ารณาเพื่อจั ดทํา สรุป ขอเท็จ จริ งเพื่ อเสนอต อ
พนักงานอัยการในการฟองคดี และ/หรือแกตางในคดีตามขางตน
2. วัตถุประสงค

เพื่อใหกระบวนการในการดําเนินคดีของศาลยุติธรรม และ/หรือศาลปกครอง สามารถปฏิบัติ
ไดครบถวนและเปนไปตามขั้นตอนของการดําเนินคดี
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
4. งบประมาณ (ถามี)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สวนราชการไดรับความอนุเคราะหจากสํานักงานอัยการสูงสุด ในการรับเขาดําเนินคดีแทน
สวนราชการ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวพรทิพย บุญทวีสุข
นิติกรชํานาญการ
กลุมกฎหมาย โทร 0 2273 9021 ตอ 2655
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการใน
การประสานงานคดี
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ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5
1
2
3
4
5

2553 2554 2555 2556 2557

-

-
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เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับคดี
ประสานงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอขอมูลและขอกฎหมาย (เพิ่มเติม) ของคดีนี้
ดําเนินการเพื่อจัดทําสรุปขอเท็จจริงของคดี และนําเสนอตอผูบังคับบัญชาพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกตอง
จัดทํารางหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะหไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อรับดําเนินการทางคดี และ
จัดสงสรุปขอเท็จจริงอันเกี่ยวของในคดีไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดตอผูบังคับบัญชาตรวจพิจารณาและ
แกไข
เสนอหนังสือตอผูบริหารระดับสูงพิจารณาและลงนามเพื่อแจงไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

๑. ดําเนินการตรวจสอบ
สํานักงาน
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่ อัยการสูงสุด
ไดพิจารณา
เกี่ยวกับคดี
และ
๒ ประสานงานไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อขอขอมูลและขอ มอบหมายให
พนักงาน
กฎหมาย (เพิ่มเติม) ของคดี
อัยการรับ
๓. ดําเนินการเพื่อจัดทําสรุป
ขอเท็จจริงของคดีและนําเสนอ ดําเนินการ
ทางคดีแทน
ตอผูบังคับบัญชาพิจารณา
สวนราชการ
ตรวจและแกไข
๔. จัดทํารางหนังสือขอความ
อนุเคราะหไปยังสํานักงาน
อัยการสูงสุดเพื่อรับดําเนินการ
ทางคดีและ/หรือพรอมจัดสง
สรุปขอเท็จจริงอันเกี่ยวของใน
คดีไปยังสํานักงานอัยการ
สูงสุด เสนอตอผูบ ังคับบัญชา
ตรวจ พิจารณาและแกไข
๕. เสนอหนังสือตอผูบริหาร
ระดับสูง และ/หรือพรอม
จัดสงสรุปขอเท็จจริงที่
เกี่ยวกับคดีไปพรอมดวย
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โครงการการตรวจพิจารณารางสัญญาของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ

เมื่อสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะจัดทํานิติกรรมรวมกับบุคคลภายนอกแลวนั้น การ
พิจารณารายละเอียดของรางสัญญาในแตละกรณีมีความจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากการจัดทํารางสัญญาและ
ขอตกลงในสัญญานั้นจะตองอยูในขอบเขตของงาน (TOR) ดังนั้น การพิจารณารางสัญญาของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังนั้น มีความจําเปนที่จะตองนําขอกฎหมายและขอเท็จจริงที่ปรากฏมาใชพิจารณาดวยความ
รอบคอบและรัดกุมเปนอยางยิ่ง
2. วัตถุประสงค
และเปนธรรม

เพื่อใหการทํานิติกรรมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังกับบุคคลภายนอกมีความถูกตอง

3. ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
4. งบประมาณ (ถามี)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถดําเนินการในการบริหารสัญญาไดเปนไปอยาง
ราบรื่น
2. คูสัญญาทั้งสองฝายสามารถปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามขอตกลงที่ไดกําหนดไวในนิติกรรมได
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวพรทิพย บุญทวีสุข
นิติกรชํานาญการ
กลุมกฎหมาย โทร 0 2273 9021 ตอ 2655
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของจํานวนเรื่องที่ผาน
การพิจารณาตรวจรางสัญญาของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
1
2
3
4
5

2553 2554 2555 2556 2557

-

-

-
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เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ ๕๕
รอยละ ๖๐
รอยละ ๖๕
รอยละ ๗๐
รอยละ ๗๕

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
๑. สามารถพิจารณาตรวจราง
สัญญาของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังได
รอยละ ๕๕
๒.สามารถพิจารณาตรวจราง
สัญญาของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังได
รอยละ ๖๐
๓.สามารถพิจารณาตรวจราง
สัญญาของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังได
รอยละ ๖๕
๔.สามารถพิจารณาตรวจราง
สัญญาของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังได
รอยละ ๗๐
๕.สามารถพิจารณาตรวจราง
สัญญาของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังได
รอยละ ๗๕

เปาหมาย
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โครงการขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
“กระบวนงานดานการจัดซื้อจัดจาง”
1. สาระสําคัญ

รัฐบาลยังไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตรตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” เมื่อวันศุกร
ที่ 18 พฤษภาคม 2555 เพื่อใหผูบริห ารระดับ สูงของประเทศทั้งฝายขาราชการการเมือง และขาราชการ
ประจํา รวมทั้งองคกรภาคเอกชน ไดเขามามีสวนรวมกําหนดแนวทางรวมกันในการกําจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
ในวงราชการ โดยรัฐบาลไดประกาศยุทธศาสตรและแผนงานเชิงรุกในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและมอบ
นโยบายแกสวนราชการในการพัฒนาองคการเพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ และไดมอบหมายให
สํานักงาน ก.พ.ร. เปนเจาภาพหลักรวมกับสวนราชการและจังหวัดดําเนินโครงการสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ โดยใหแตละสวนราชการ/จังหวัดจัดทํา 1 ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความโปรงใสใน
การปฏิบัติราชการ (Clean Initative) ของตนเอง โดยการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนงานที่มีความเสี่ยงสูงตอ
การเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น ผานกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Action Learning) ซึ่งมุงเนน
การเขาใจถึงปญหาของหนวยงานตนเอง การเขาถึงปญหาไดโดยการวิเคราะห สังเกตอยางละเอียดรอบดาน
และมุ งเน นใหเกิดการพัฒ นาที่เกิดจากความรวมมือ ความเต็มใจและยอมรับรว มกันจากเจาหนาที่ภ ายใน
หนวยงานตนเอง
โดยที่ ยุ ทธศาสตร และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการตอตานการทุจ ริตคอรรัป ชั่น ซึ่งมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ยกระดั บ การต อ ต า นคอร รั ป ชั่ น ของประเทศไทยให อ ยู ใ นระดั บ มาตรฐานสากล สร า ง
ภาพลักษณ ที่ดีและความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน โดยเนนใหสวนราชการสราง ความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการดังกลาวขางตน สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนหนวยงานราชการ ที่มีการ
ดําเนินงานและบริหารราชการที่สอดคลองกับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล รวมทั้งมีการกําหนด
กระบวนงานภายใตยุทธศาสตรของหนวยงานมุงเนนในการเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหการใชทรัพยากรและ การพัฒนาความ
เจริญเติบโตของประเทศเปนไปอยางยั่งยืนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสุขแก ประชาชนโดยรวม
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในดานการวางแผน
การบริหารนโยบาย การติดตอประสานงานและสนับสนุนขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตลอดจนการ
รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดตอผูบริหารของกระทรวงการคลัง จึงไดคัดเลือกกระบวนงาน
ดานการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งเปนกระบวนงานที่สนับสนุนกระบวนงานหลัก มาจัดทําเปนขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ เนื่องจากไดพิจารณาและวิเคราะหแลวเห็นวาเปนกระบวนงานที่มี
ความเสี่ยงสูงตอการเกิดความไมโปรงใส ความไมเปนธรรม หรืออาจเอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งอาจ
สงผลกระทบใหเกิดความเสียหายแกทางราชการทั้งดานความคุมคาในการใชจายเงินงบประมาณของแผนดิน
การไดรับครุภัณฑหรืองานจางที่ดอยคุณภาพ ดวยเหตุนี้ เพื่อเปนการปรับปรุงและเสริมสรางศักยภาพของ
บุคลากรใหไดรับการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานในกระบวนงานจัดซื้อจัดจางใหมีคุณภาพ มีความโปรงใส
ปองกันการเอื้อประโยชนใหผูประกอบการ หลีกเลี่ยงปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และเพื่อใหบุคลากรสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านตอบสนองความต อ งการของประชาชนโดยรวมและตอบสนองภารกิ จ ขององค ก รได อ ย า งมี
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ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ทธิ ผ ลมากยิ่ ง ขึ้น สํา นั กงานปลัด กระทรวงการคลั ง จึ งได จัด ทํ า ข อ เสนอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการภายใตหัวขอ “กระบวนงานดานการจัดซื้อจัดจาง”
โดยมุงเนนปญหาหลักที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไปที่เจาหนาที่ผูกําหนด Spec หรือกําหนด TOR รวมทั้งการ
กําหนดราคากลาง ซึ่งยังขาดทักษะ ความรอบรูและความชํานาญอยางลึกซึ้งในการยกรางขอกําหนด Spec
หรือ TOR ทําใหการกําหนด Spec หรือ TOR มีขอบเขตจํากัด ไมเปดกวางเพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเกิด
การแขงขันกันอยางเสรีและเปนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการใชจายเงินงบประมาณเปนจํานวนมากสูงเกินกวาความ
จริง และอาจมีชองวางใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นได
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง อันเปนการสนองตอบตอ
นโยบายของรัฐบาล ในการดําเนินการยุทธศาสตรตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
2. เพื่อเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังใหไดรับการ
พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีคุณภาพ มีความโปรงใส
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
กรกฎาคม 2555 –พฤษภาคม 2556
4. งบประมาณ (ถามี)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังใหไดรับการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีคุณภาพ มีความโปรงใส
2. มีแนวทาง/วิธีการ/ขั้นตอนการยกรางขอกําหนด Spec หรือ TOR และการกําหนดราคา
กลาง ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
6. ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก :
นางรัชนี ชุนเจริญ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
รักษาการในตําแหนง ผอ.กพร.
นายวิทยา เตชะมหานนท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2273 9021 ตอ 2665
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ
"กระบวนงานดานการจัดซื้อจัดจาง”

คาเปาหมาย

2553 2554 2555 2556 2557

-

ระดับ
5

-

เกณฑการใหคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน

ดําเนินการตามตัวชี้วัดได 1 ตัวชี้วัด
ดําเนินการตามตัวชี้วัดได 2 ตัวชี้วัด
ดําเนินการตามตัวชี้วัดได 3 ตัวชี้วัด
ดําเนินการตามตัวชี้วัดได 4 ตัวชี้วัด
รายงานความกาวหนาผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบระยะเวลาที่สาํ นัก ก.พ.ร.
กําหนด

ตัวชี้วัดของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ “กระบวนงานดานการจัดซื้อ
จัดจาง” ในการดําเนินงานในแตละกิจกรรม
ตัวชี้วัดของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความโปรงใส
1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแนวทาง/วิธีการ/ขั้นตอนการยกรางขอกําหนด Spec หรือ TOR และการกําหนดราคา
กลาง (เปาหมายระดับ 5)
2. รอยละของโครงการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสที่ตองทบทวน TOR เมื่อเทียบกับโครงการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกสในรอบปงบประมาณ (เปาหมายไมเกินรอยละ 20)
3. รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมายที่เขารับการอบรม (เปาหมายรอยละ 90)
4. ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลการจัดซื้อจัดจาง (เปาหมายระดับ 5)

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. จัดทําแนวทาง/วิธีการ/
ขั้นตอนการยกรางขอกําหนด
Spec หรือ TOR และการ
กําหนดราคากลางของการ
จัดซื้อจัดจางทุกประเภท
94
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กิจกรรม
1.1 ศึกษาระเบียบขอกําหนด
เพื่อนํามาเปนขอมูลในการจัดทํา
แนวทาง/วิธีการ/ขั้นตอนการยก
รางขอกําหนด Spec หรือ TOR
1.2 จัดทํารางแนวทาง/
วิธีการ/ขั้นตอนการยกราง
ขอกําหนด Spec หรือ TOR
1.3 พิจารณาความถูกตองของ
รางแนวทาง/วิธีการ/ขั้นตอนการ
ยกรางขอกําหนด Spec หรือ
TOR เพื่อแกไขใหมีความสมบูรณ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.4 นําแนวทาง/วิธีการ/
ขั้นตอนการยกรางขอกําหนด
Spec หรือ TOR เผยแพรผาน
ระบบอินเตอรเน็ต
1.5 จัดทําหนังสือเวียนแจงให
ทุกสํานัก/ศูนย/กลุม รับทราบ เพื่อ
ใชเปนฐานขอมูลในการจัดทํา
Spec หรือ TOR
2. อบรมบุคลากรในสังกัดใหมี
ความรูในการยกราง
ขอกําหนด Spec หรือ TOR
2.1 เตรียมจัดอบรมใหความรู
ในการยกราง Spec หรือ TOR
2.2 จัดอบรมใหความรูในการ
ยกรางขอกําหนด Spec หรือ
TOR
3. จัดทําระบบฐานขอมูลการ
จัดซื้อจัดจาง
3.1 กําหนดขอมูล เอกสาร
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณา
นําเขาขอมูลสูระบบ
3.2 ออกแบบระบบฐานขอมูล
การจัดซื้อจัดจาง
3.3 จัดทําระบบฐานขอมูลการ
จัดซื้อจัดจาง และเพิ่มจุดเดนใน
การเขาถึงขอมูล โดยสามารถ
เรียกใชผานระบบอินเตอรเน็ต
3.4 นําขอมูล/เอกสารตางที่
เกี่ยวของเขาสูระบบฐานขอมูล
อยางตอเนื่อง
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กิจกรรม
3.5 จัดทําหนังสือเวียนแจงให
ทุกสํานัก/ศูนย/กลุม รับทราบ เพื่อ
ใชเปนแหลงขอมูลในการศึกษา
คนควา
4. ฝกอบรมสรางจิตสํานึกดาน
คุณธรรมใหแกขาราชการ
4.1 เตรียมจัดอบรมสราง
จิตสํานึกดานคุณธรรมใหแก
ขาราชการ
4.2 จัดอบรมสรางจิตสํานึก
ดานคุณธรรมใหแกขาราชการ
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โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร)
1. สาระสําคัญ

ปจจุบันกระทรวงการคลังไดปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน คือ เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยที่กระทรวงการคลังจะกาวไปสูวิสัยทัศนที่ไดตั้งไวนั้น จะตองขับเคลื่อนดวย ความ
เชี่ยวชาญอยางมืออาชีพของบุคลากร ความทันสมัยของระบบการบริหาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การมีสวนรวมของบุคลากรในองคกร และกระบวนที่สําคัญที่จะสามารถนํากระทรวงไปยืนอยูตรงจุดนั้นได ตอง
ใชกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเปนหัวใจของการพัฒนางาน ที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้ ง ในระดั บ องค ก ารและประเทศในการขั บ เคลื่ อ นองค ก ารไปสู ค วามก า วหน า บุ ค ลากรในสั ง กั ด
กระทรวงการคลังจึงจําเปนจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถและศักยภาพที่จะทํางานไดเหมาะสมทั้ง
ในปจจุบันและอนาคต
กระทรวงการคลังในฐานะเปนกระทรวงที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
จึงจําเปนจะตองมีกรอบมีแผนในการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน และ ภารกิจ
ของหนวยงาน ดังนั้นจึงถือไดวาการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร) เปนเครื่องมือสําคัญในการ
บริหารจัดการเพื่อใหบุคลากรในองคกรไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และประสบการณทํางาน อยางเปน
ระบบและตอเนื่องและสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และจะนําไปสูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู
2 วัตถุประสงค

1. เพื่อใหขาราชการกระทรวงการคลังมีสมรรถนะและความมุงมั่นในการปฏิบัติราชการ
โดยยึดหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
2. เพื่อใหนักบริหารของกระทรวงการคลังทุกระดับมีศักยภาพในการเปนผูนําการบริหารยุคใหม
3. เพื่อใหขาราชการมีขีดความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติในระดับสูงเทียบเทาเกณฑสากล
ทั้งนี้เพื่อประโยชนสุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556
4. งบประมาณ

8,000,000 บาท

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรกระทรวงการคลังมีสมรรถนะในการบริหารสอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
ที่ปรับเปลี่ยนไดอยางมืออาชีพ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
-
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นายปญญา ฉายะจินดาวงศ ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวนงนุช นุตรัตน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2273 9021 ตอ2601 2610
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

1
2
3
4
5
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง 5
5
5
5
5
1
2
3
4
5
(ดานบริหาร)
2553 2554 2555 2556 2557

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ตอคณะกรรมการ พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
- ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง(ถามี)
แจงแผนพัฒนาบุคลากรใหหนวยงานราชการในสังกัดทราบ พรอมทัง้ จัดทําแผนปฏิบตั ิการ ( Action
Plan)
ดําเนินการตามแผนที่ไดรับอนุมตั ิ
สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง

แผนงาน

2. นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร
ตอคณะกรรมการ พัฒนา
บุคลากรของกระทรวงการคลัง
- ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรตามมติของ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงการคลัง (ถามี)

แผนงาน
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กิจกรรม

เปาหมาย

3. แจงแผนพัฒนาบุคลากรให
หนวยงานราชการในสังกัด
ทราบ พรอมทั้งจัดทํา
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

รายงาน

4. ดําเนินการตามแผนที่ไดรับการ
อนุมัติ

การจัดกิจกรรม
/หลักสูตร

5. สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556
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รายงาน
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โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ

สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง เป น ส ว นราชการหนึ่ ง ในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง ได มี
วิสัยทัศน คือ “เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลังแบบบูรณาการอยางมืออาชีพ
และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงและราชการที่มิได
กําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งการประสานการกําหนดนโยบาย
สงเสริมการพัฒนายุทธศาสตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ บริหารทรัพยากรบุคคลและ
ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร
ดังนั้นในการที่สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะสามารถดําเนินตามภารกิจงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น ตองอาศัยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล” ซึ่งเปนหัวใจของการพัฒนางาน ที่จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองคการและประเทศในการขับเคลื่อนองคการไปสูความกาวหนา บุคลากรในภาครัฐจึง
จําเปนจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถและศักยภาพที่จะทํางานไดเหมาะสมทั้งในปจจุบันและอนาคต
โดยจะตองคํานึงถึงทิศทางตามที่องคกรตองการ
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรีมีสมรรถนะและ
ความมุงมั่นในการปฏิบัติราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลง
2. เพื่อใหขาราชการมีขีดความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติในระดับสูงเทียบเทาเกณฑ
สากล ทั้งนี้เพื่อประโยชนสุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
4. งบประมาณ (ถามี)
1,700,000 บาท
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรีมีสมรรถนะในการบริหาร
สอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรที่ปรับเปลี่ยนไดอยางมืออาชีพ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
-
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นายปญญา ฉายะจินดาวงศ ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวนงนุช นุตรัตน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2273 9021 ตอ 2610
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5
5
5
1
2
3
4
5
2553 2554 2555 2556 2557

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ตอคณะกรรมการ พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
- ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง (ถามี)
แจงแผนพัฒนาบุคลากรใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบพรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan)
ดําเนินการตามแผนที่ไดรับการอนุมัติ
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

แผนงาน

2. นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร
ตอคณะกรรมการ พัฒนา
บุคลากรของกระทรวงการคลัง
- ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรตามมติของ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ของ กระทรวงการคลัง (ถามี)

แผนงาน
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กิจกรรม

เปาหมาย

3. แจงแผนพัฒนาบุคลากร
ใหหนวยงานราชการในสังกัด
ทราบ พรอมทั้งจัดทํา
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

รายงาน

4. ดําเนินการตามแผนที่ไดรับ
การอนุมัติ

การจัดกิจกรรม
/หลักสูตร

5. สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

รายงาน

102

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

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556

โครงการฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
ประจําป 2556
1. สาระสําคัญ

กระทรวงการคลัง มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับใหมีความรู
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหสามารถใชปฏิบัติงานในทุกสวนราชการในสังกัดได
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพูน และพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการคลัง ใหมีความรู
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใชในการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารงานของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงการคลัง
2. วัตถุประสงค

1. เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรของกระทรวงการคลั ง ให มี ค วามรู ค วามสามารถด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ใหสามารถปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเตรียมบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานดานอื่น ใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และพรอมที่จะปฏิบัติงาน กับโปรแกรมการทํางาน และเครื่องคอมพิวเตอรในอนาคต
3. เพื่ อเพิ่ มพู น ความรู ให กับ บุคลากรทางดานคอมพิว เตอร ใหส ามารถนําวิทยาการและ
เทคโนโลยีชั้นสูงมาใชในการปรับปรุง และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. เพื่อเผยแพรความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหกับทุกสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงการคลัง
5. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ใหพัฒนาความสามารถรองรับ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารตอไป
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
4. งบประมาณ (ถามี)
3,656,200 บาท
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรของกระทรวงการคลังใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานอื่น ใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และพรอมที่จะปฏิบัติงานกับโปรแกรมการทํางาน และเครื่องคอมพิวเตอรไดในอนาคต
3. บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อรองรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ขอจํากัดของระยะเวลาดําเนินการ
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556

103

7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นายพิษณุ วิรยศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางวันดี แสงชลินทร ผูอาํ นวยการสวนนโยบายและสนับสนุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวธนาวรรณ ไพศาลพานิชย นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2273 9021 ตอ 3204 3305
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
โครงการฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5
5
5
1
2
3
4
5
2553 2554 2555 2556 2557

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
วางแผนโครงการ
ขออนุมัติโครงการ
คัดเลือกและทําหนังสือตอบรับ
ดําเนินการโครงการฝกอบรม
รายงานและประเมินผลโครงการ

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556

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

เงินงบประมาณ
1. วางแผนโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. คัดเลือกและทําหนังสือตอบรับ
4. ดําเนินการโครงการฝกอบรม
5. รายงานและประเมินผล
โครงการ

104

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556

กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556

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

เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร
1. วางแผนโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. คัดเลือกและทําหนังสือตอบรับ
4. ดําเนินการโครงการฝกอบรม
5. รายงานและประเมินผล
โครงการ

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556
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โครงการบูรณาการขอมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษี กระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ

ตามที่กระทรวงการคลัง มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบูรณาการขอมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษี
กระทรวงการคลัง (คําสั่งกระทรวงการคลังที่ 118/2554) ลงนามโดยปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 27
มกราคม 2554 โดยมีเปาหมายเพื่อ
1. บูรณาการการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อปรับประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
ใหสะดวก รวดเร็ว
2. บูรณาการขอมูล สารสนเทศ ดานภาษีของ 3 กรมภาษี เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ
ใหบริการขอมูล สําหรับนําเสนอตอผูบริหารระดับสูง ผูใชงานทั่วไป และประชาชน หนวยงานภายนอกที่ตอง
ใชขอมูล
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีของผูปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ มีเปาหมายในการพัฒนาใหเกิดระบบงานตอไปนี้
1. ระบบเว็บไซตการใหบริการ 3 กรมภาษีกระทรวงการคลัง (MOF Web Tax Portal)
2. ระบบบูรณาการขอมูลภาษี (Tax Information Portal)
3. ระบบสารานุกรมภาษี (Tax Wiki)
4. ระบบสืบคนขอมูล 3 กรมภาษี (Tax Search Engine)
5. การกําหนดเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรเดียว (Tax Single ID)
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ
กระทรวงการคลั ง จึ ง ได มี คํ า สั่ ง กระทรวงการคลั ง ที่ 157/2554 ลงวั น ที่ 7 กุ ม ภาพั น ธ 2554 แต ง ตั้ ง
คณะทํางานโครงการบูรณาการขอมูลภาษี (Tax Information Portal) เพื่อดําเนินการจัดทําระบบบูรณาการ
ขอมูลภาษี (Tax Information Portal)

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลจาก 3 กรมภาษี มายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2. พัฒนาระบบการบริการขอมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษี เพื่อใหบริการตามกลุมเปาหมาย
3. เพื่อพัฒนาระบบขอมูล สนับสนุนการวิเคราะห สําหรับนักวิชาการภาษี นักวิเคราะห
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ธันวาคม 2555 – กันยายน 2556
4. งบประมาณ (ถามี)
เงินกู DPL 81,463,511.40 บาท
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5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. มีศูนยกลางในการใหบริการขอมูลสารสนเทศ ขอมูลสถิติดานภาษี
2. ใหบริการขอมูลสารสนเทศแกประชาชนและธุรกิจภายนอก
3. ใหบริการแลกเปลี่ยนขอมูลดานภาษี (Data Exchange) แกหนวยงานราชการในสังกัด
4. ใหบริการขอมูลสนับสนุนแกผูบริหาร (Executive Tax Information) และใหขอมูลการ
วิเคราะหพยากรณแกนักเศรษฐกร นักวิชาการภาษี นักวิเคราะห
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นายพิษณุ วิรยศิริ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศเสถียร ผูอ ํานวยการสวนพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร
และเครือขาย
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2273 9021 ตอ 3601
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการ
บูรณาการขอมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษี
กระทรวงการคลัง

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

คาเปาหมาย

2553 2554 2555 2556 2557

-

-

-

ระดับ
5

-

เกณฑการใหคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
ดําเนินการจัดซื้อและทําสัญญา
แผนงานการติดตั้งระบบ
รายงานสรุปความตองการของระบบ
รายงานแบบจําลองตนแบบ (Prototype)
ดําเนินการทดสอบระบบ

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556
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9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. ดําเนินการจัดซื้อและทําสัญญา

เปาหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556

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. แผนงานการติดตั้งระบบ
3. รายงานสรุปความตองการของ
ระบบ
4. รายงานแบบจําลองตนแบบ
(Prototype)
5. ดําเนินการทดสอบระบบ
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โครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
(การปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรแมขายและระบบคอมพิวเตอรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง)
1. สาระสําคัญ

ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายในปจจุบัน เปนระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใชงาน
ระบบคลังขอมูลเศรษฐกิจ (Data Warehouse) ระบบแลกเปลี่ยนขอมูล (Data Exchange) และระบบ
เชื่อมโยง (Gateway) เพื่อใชในงานแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับรายไดและรายจาย ของหนวยงานตางๆ ในสังกัด
กระทรวงการคลัง และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ ในสวนเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรแบบ
กระเป า หิ้ ว และอุ ป กรณ เป น เครื่ องที่ ติ ดตั้ง ใช งานให ขา ราชการ และเจ าหน าที่ ในสั งกั ดสํา นัก งานปลั ด
กระทรวงการคลัง และสํานักงานรัฐมนตรี เปนเครื่องคอมพิวเตอร รุน Pentium 4 ความเร็ว CPU ขนาด 1.8
- 2.4 GHz ซึ่งทั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและเครื่องคอมพิวเตอร ไดติดตั้งใชงานมาตั้งแตป 2549 และ
กอนหนานั้น
2. วัตถุประสงค

เพื่อดําเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรแมขาย มาทดแทนระบบคอมพิวเตอรแมขายเดิม ที่
ใชงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2548 ที่ใชระบบคลังขอมูลเศรษฐกิจ (Data Warehouse) ระบบแลกเปลี่ยนขอมูล
(Data Exchange) ระบบเชื่อมโยง (Gateway) ระบบการจัดการระบบสํานักงาน และระบบอินทราเน็ต และ
จั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร และอุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร สํ า หรั บ งานสํ า นั กงานปลัด กระทรวงการคลัง และ
สํานักงานรัฐมนตรีใหม เพื่อทดแทนของเดิมที่ใชงานมานานกวา 5 ป
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
4. งบประมาณ (ถามี)
39,912,000 บาท
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
กระทรวงการคลังจะมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณจัดเก็บขอมูลรุนใหมที่จะใชกับ
ระบบ Data Warehouse ระบบ Data Exchange ระบบ Back Office ระบบ Intranet และระบบ Internet
เพื่อใชบริการกับหนวยงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสํานักงาน
รัฐมนตรี จะมีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ รุนใหมที่มีประสิทธิภาพใชในการปฏิบัติงาน แทนเครื่องรุนเกาที่
ใชงานอยู
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
-
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก นายพิษณุ วิรยศิริ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศเสถียร ผูอ ํานวยการสวนพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอรและ
เครือขาย
นายบุญลือ จิตตคาม
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรชํานาญงาน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 02 273 9021 ตอ 3601 3612
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จการปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอรแมขายและระบบ
คอมพิวเตอรสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
1
2
3
4
5

2553 2554 2555 2556 2557

-

-

-

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
ดําเนินการจัดซื้อและทําสัญญา
แผนงานการดําเนินงาน
แผนกระบวนการโอนยายระบบ
ดําเนินการรับมอบระบบเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
ทดสอบระบบระบบเครื่องคอมพิวเตอร

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

ดําเนินการจัดซื้อและทําสัญญา
แผนงานการดําเนินงาน
แผนกระบวนการโอนยายระบบ
ดําเนินการรับมอบระบบเครื่อง
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
5. ทดสอบระบบระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร
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การดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(Operation and Maintenance GFMIS )
1. สาระสําคัญ

การดํ า เนิ น การปฏิ บั ติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS เปน การปฏิบัติงาน การบริห าร
จัดการ และควบคุมดูแลระบบ GFMIS เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ถึงการการบริหารจัดการและควบคุมดูแลเครือขาย การจัดหาสถานที่ตั้งสําหรับสําหรับศูนยคอมพิวเตอรหลัก
และศูนยคอมพิวเตอรสํารอง การจัดหาบุคลากรในการปฏิบัติงานดานระบบ GFMIS และการบํารุงรักษา และ
ดําเนินการบํารุงรักษาทั้งดาน Hardware และ Software ในระบบ GFMIS โดยไมรวมถึงการแกไขหรือพัฒนา
เพิ่มเติมในฟงกชั่นการทํางานใหม และ SAP Module ใหม ซึ่งผูรับจางจะตอง ดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. จัดสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอร บริหารจัดการและควบคุมดูแลเครือขาย ผูรับจาง
ตองจัดหาและติดตั้งอุปกรณเครือขายและคูสายสัญญาณเพื่อเชื่อมตอระหวางศูนยคอมพิวเตอรหลัก ศูนย
คอมพิวเตอรสํารอง ระบบ GFMIS และสวนราชการตางๆ โดยมีระบบเครือขายในสวนที่เชื่อมตอกับสวน
ราชการจํานวน 822 Link พรอมกันนี้ ผูรับจางจะตองดําเนินการบริหารและควบคุมระบบเครือขายและระบบ
รักษาความปลอดภัยเครือขายดังกลาวใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหระบบงาน GFMIS สามารถใหบริการไดอยาง
ตอเนื่อง
2. จัดหาสถานที่สําหรับศูนยคอมพิวเตอรหลัก และศูนยคอมพิวเตอรสํารอง ผูรับจางตอง
จัดสถานที่สําหรับติดตั้ง Server สวนกลางและอุปกรณ ศูนยคอมพิวเตอรหลัก และศูนยคอมพิวเตอรสํารอง
และจัดหาเครื่องอํานวยความสะดวกที่จําเปน ไดแก บริการระบบไฟฟา ระบบ UPS ระบบปรับอากาศ ระบบ
รักษาความปลอดภัย ระบบควบคุมการเขาออกอาคาร หองปฏิบัติการ และหอง Server (Access Control)
เพื่อใหอุปกรณ Server สวนกลาง ณ ศูนยคอมพิวเตอรหลัก และศูนยคอมพิวเตอรสํารอง สามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ
3. จัดหาบุคลากรในการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS ผูรับจางตอง
จัดหาบุคลากร ในการดําเนินการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ และควบคุมระบบงาน ใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้
3.1 บุคลากรดานบริหารงานสารสนเทศ
3.2 บุคลากรดานเทคนิค
4. ดําเนินการบํารุงรักษาทั้งดาน Hardware และ Software ดําเนินการบํารุงรักษา
Hardware และ Software ในระบบ GFMIS โดยจัดใหมีบริการการบํารุงรักษาแบบปองกัน (Preventive
Maintenance : PM) ในสวนของ Hardware อยางนอยปละ 4 ครั้ง และดําเนินการบริหารและควบคุม
ระบบงาน ใหมีประสิทธิภาพ โดยมี Hardware และ Software ที่ตองดําเนินการบํารุงรักษาดังนี้
4.1 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ ณ ศูนยคอมพิวเตอรหลัก
4.2 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ ณ ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง
4.3 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ ณ ศูนยปฏิบัติการ
4.4 ระบบการรักษาความปลอดภัย
4.5 SAP Software
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2. วัตถุประสงค

ระบบ GFMIS เปนการพัฒนาระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐของประเทศไทยอยาง
สมบูรณแบบเปนระบบครบวงจร ทั้งในดานรายรับ รายจาย การกูเงิน เงินคงคลัง บัญชีการเงินแบบเกณฑคง
คาง บัญชีสินทรัพยถาวร บัญชีตนทุน บัญชีบริหาร แบบ Single Entry รวมถึงการจัดซื้อจัดจาง การจัดทํา
การอนุ มั ติ การเบิ ก จ า ย การปรั บ ปรุ ง และการติ ด ตามการใช ง บประมาณ ที่ เ น น การวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล แบบ Output-Outcome เพื่อสรางใหเกิดฐานขอมูลกลางดานการเงิน การคลังภาครัฐ แบบ
Matrix และ Online Real Time ทั้งตามโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม และพื้นที่ จังหวัด โดยเปนระบบงาน
ที่รองรับการปฏิบัติงานภายใตระเบียบ กฎหมายในปจจุบัน สรางใหเกิดมาตรฐานรหัส (Standard code) และ
มาตรฐานกระบวนงาน (Standard Working Process) ในการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับนโยบายการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การคลัง ที่เนนผลลัพธ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดตนทุน และมุงสูการปฏิบัติงานเต็ม
รูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government)
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
4. งบประมาณ (ถามี)
274,000,000 บาท
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การบริหารจัดการและควบคุม ดูแลเครือขาย อุปกรณเครือขายและคูสายสัญญาณเพื่อ
เชื่อมตอระหวางศูนยคอมพิวเตอรหลัก ศูนยคอมพิวเตอรสํารองระบบ GFMIS และสวนราชการตางๆ ไดอยาง
ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
2. การบริหารจัดการศูนยคอมพิวเตอรหลัก และศูนยคอมพิวเตอรสํารอง เพื่อใหอุปกรณ
Server ส วนกลาง ณ ศูน ยคอมพิวเตอรห ลัก และศูนยคอมพิวเตอรสํารอง สามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพไดตลอดเวลา
3. สามารถดําเนินการบํารุงรักษาทั้งดาน Hardware และ Software ในระบบ GFMIS โดย
จัดใหมีบริการการบํารุงรักษาแบบปองกัน (Preventive Maintenance : PM) ในสวนของ Hardware อยาง
นอยปละ 4 ครั้ง และดําเนินการบริหารและควบคุมระบบงาน ใหถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานหลัก : นายพิษณุ วิรยศิริ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางเสาวภา บุญธรรม ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 02 273 9021 ตอ 3501
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
ปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5
5
5
1
2
3
4
5
2553 2554 2555 2556 2557

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
การจัดสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอร บริหารจัดการและควบคุมดูแลเครือขาย
การจัดหาสถานที่สําหรับศูนยคอมพิวเตอรหลักและศูนยคอมพิวเตอรสํารอง
การจัดหาบุคลากรในการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS ใหมีบริการตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
การบํารุงรักษาทั้งดาน Hardware และ Software
การดําเนินการปฏิบตั ิงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS ไดถูกตอง ครบถวนทุกเดือน (12 เดือน)

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. บริหารจัดการและควบคุม
ดูแลระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของระบบ
GFMIS
2. บํารุงรักษาทั้งดาน Hardware
และ Software
3. สงมอบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและบํารุงรักษา
ระบบGFMIS รายเดือน
จํานวน 1 ป
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ภาคผนวก

คําจํากัดความ
สป.กค.

: สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หนวยงานในสังกัด สป.กค.
สบก.
ศทส.
สตป.
สนย.
สบค.
กกม.
กปป.
กพร.
กสค.
สตก.
สตน.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

สํานักบริหารกลาง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักตรวจสอบและประเมินผล
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุมกฎหมาย
กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมสารนิเทศการคลัง
สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
สวนตรวจสอบภายในระดับกรม

สวนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง

:
:
:
:
:
:
:
:
:

กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

จัดทําโดย
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถ. พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท : 0 2273 9021 ตอ 2647
โทรสาร : 0 2273 9140
เว็บไซต : http://palad.mof.go.th

