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แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556 - 2559 จัดทําขึ้นจาก
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ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และกลยุทธ ดังนี้
วิสัยทัศน
มุงสูความเปนเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. พัฒนายุทธศาสตรและระบบบริหารจัดการใหองคกรมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล
2. บริหารองคกรสูความเปนเลิศ ในดานทรัพยากรบุคคลและระบบขอมูลสารสนเทศ

ตอประชาชน
ประสิทธิภาพ

เปาประสงค
1. ยุทธศาสตรที่มีทิศทางชัดเจน และการบริหารจัดการที่โปรงใส มุงสูประโยชนสูงสุด
2. บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มี
ยุทธศาสตรและเปาประสงค
ยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
เปาประสงค
: ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
เปาประสงค
: หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและตาม
หลักธรรมาภิบาล

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559
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ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ
เปาประสงค
: บุคลากรมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ยุทธศาสตรที่ 4 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง
เปาประสงค
: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
ที่มีประสิทธิภาพ

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559
วิสัยทัศน : มุงสูความเปนเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจที่ 1 : พัฒนายุทธศาสตรและระบบบริหารจัดการใหองคกร
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจที่ 2 : บริหารองคกรสูความเปนเลิศในดานทรัพยากรบุคคล
และระบบขอมูลสารสนเทศ

ยุทธศาสตรที่ : 1
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
องคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตรท:ี่ 2
พัฒนาและบริหารจัดการ
การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตรที่: 3
สรางศักยภาพบุคลากร
สูความเปนเลิศ

กลยุทธท:ี่ 1.1
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
องคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์

กลยุทธท:ี่ 2.1
กํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานใน
สังกัดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

กลยุทธท:ี่ 3.1
พัฒนาบุคลากร
ดวยหลักการองคกรแหง
การเรียนรู

กลยุทธท:ี่ 1.2
ดําเนินงานสื่อสาร
สารนิเทศการคลังในเชิงรุก
ที่ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธท:ี่ 2.2
สงเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการองคกร

กลยุทธท:ี่ 3.2
พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง
เพื่อเพิ่มศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร

ยุทธศาสตรที่: 4
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง
กลยุทธท:ี่ 4.1
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง
กลยุทธท:ี่ 4.2
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)

แผนภาพที่ 1 กรอบแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลักระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559
แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559
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สวนที่ 1
กรอบการกําหนดแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556 - 2559
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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ บนพื้นฐานแนวคิด หลักการ
และการศึกษา วิเคราะหขอมูลในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
สวนที่ 10 สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน
มาตรา 56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการ
เปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวน
ไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
สวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
มาตรา 78 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
(1) บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง
ของประเทศอยางยั่งยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ
(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
ของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการ
แผ น ดิ น เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสง เสริ ม ให ห น ว ยงานของรั ฐ ใช ห ลั ก การบริห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ
(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการ
สาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของประชาชน
(8) ดําเนินการใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไดรับสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม
สวนที่ 7 แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
มาตรา 84 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
(1) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และ
สนั บ สนุ น ให มีก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อย า งยั่ง ยืน โดยตอ งยกเลิกและละเวน การตรากฎหมายและ
กฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไม
ประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค
(2) สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคูกับ
การประกอบกิจการ
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2. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556 – 2559 เปดเผยขอมูล
ใหประชาชนรับทราบ ตามที่ไดกําหนดในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หมวด 1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร
มาตรา 9 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขา
ตรวจดูได
3. แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินงานภายใตนโยบายรัฐบาล และสอดรับกับแผน
บริหารราชการแผนดินในประเด็นนโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ หัวขอที่ 3.1.5 สงเสริมและรักษา
วินัยการคลัง
พ.ศ. 2546

4. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556–2559 ยึดหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี โดยการบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย 7 ประการ ดังนี้
1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
4. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ
6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการมี
การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มุงพัฒนา
ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ.
2556 – 2559 นํามาเปนหลักการและแนวทางในการวางกลยุทธขององคกร ดังนี้
1) คนเปนศูนยกลางการพัฒนา
2) พัฒนาอยางบูรณาการแบบองครวม
6. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน
ยุทธศาสตรที่ 2 รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต
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ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต
7. แผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556–2559 จัดทําขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง ซึ่งกําหนดนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนทางการคลังและ
เศรษฐกิจ รวม 5 ประเด็น ในแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง ดังนี้
ประเด็นที่ 1
ประเด็นที่ 2
ประเด็นที่ 3
ประเด็นที่ 4
ประเด็นที่ 5

การสรางความเทาเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม
การเสริมสรางศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
การสรางความมั่นคงทางการคลัง
การสงเสริมความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง

8. การศึกษาสภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มขององค ก ร
โดยการนํ า ป จ จั ย ต า งๆ ที่ มี ผ ลต อประสิ ทธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ลในการปฏิ บัติ ง านขององค กรมา
ประกอบการวิเคราะหเพื่อกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556–2559
ดังนี้
1) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
2) โครงสรางสวนราชการและภารกิจหนาที่
3) ความคิดเห็นและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย
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แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558
คณะรัฐมนตรีไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดิน และแถลงนโยบายตอ
รัฐสภา เพื่อจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 โดยสามารถสรุปแนวทางตามแผน
บริหารราชการแผนดินไดดังนี้
1. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก
1.1 สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย
1.1.1 สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย
1.1.2 เยียวยาและฟนฟูอยางตอเนื่องแกบุคคลทุกฝาย
1.1.3 สนับสนุนใหคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อการ
ปรองดองแหงชาติ (คอป.) ดําเนินการอยางเปนอิสระและไดรับความรวมมือจากทุกฝาย
1.2 กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ”
1.3 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง
1.4 สงเสริ มให มีการบริห ารจัดการน้ําอยางบูร ณาการและเรงรัดขยายเขตพื้น ที่
ชลประทาน
1.5 เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสู
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
1.6 เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานา
ประเทศ
1.7 แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากภาวะ
เงินเฟอและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
1.7.1 ชะลอการเก็บ เงิน เขากองทุนน้ํามัน เชื้อ เพลิ ง และปรั บโครงสรางราคา
พลังงานทั้งระบบ
1.7.2 จั ด ให มี บั ต รเครดิ ต พลั ง งานสํ า หรั บ ผู ป ระกอบอาชี พ รถรั บ จ า งขนส ง
ผูโดยสารสาธารณะ
1.7.3 ดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคและราคาพลังงาน
1.7.4 แกไขปญหาคาครองชีพ
1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สราง
สมดุลและความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค
1.8.1 พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายยอยและผูมีรายไดนอยที่มีหนี้ต่ํากวา
500,000 บาท อยางนอย 3 ป และปรับโครงสรางหนี้สําหรับผูที่มีหนี้เกิน 500,000 บาท
1.8.2 ดําเนินการใหแรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอยกวา 300 บาท และผูที่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายไดเดือนละไมนอยกวา 15,000 บาท
1.8.3 จัดใหมีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ
1.8.4 ใหมีมาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสําหรับสิ่งจําเปนในชีวิตของ
ประชาชนทั่วไป ไดแก บานหลังแรกและรถยนตคันแรก
1.9 ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล
1.10 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน
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1.10.1 เพิ่มเงินทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอีกแหงละ 1 ลานบาท
1.10.2 จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ลานบาท
1.10.3 จั ด ตั้ ง กองทุ น ตั้ ง ตั ว ได ใ นวงเงิ น ประมาณ 1,000 ล า นบาทต อ
สถาบันอุดมศึกษาที่รวมโครงการ
1.10.4 จัดสรรงบประมาณเขากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน
(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.11 ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน
1.12 เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการสราง
เอกลักษณและการผลิตสินคาในทองถิ่น
1.13.1 สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของมู ล นิ ธิ ส ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในการผลิ ต งาน
ศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณคา
1.13.2 บริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑใหมีศักยภาพ
1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบประกันสุขภาพถวน
หนา 30 บาทรักษาทุกโรค
1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน
1.16 เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง
โดยมีสภารางรัฐธรรมนูญที่เปนอิสระยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
2. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ
2.1 เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
2.2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ
2.3 พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ
2.4 พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ
2.5 เรงดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด องคกรอาชญากรรม การคามนุษย ผูหลบหนี
เขาเมือง แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไมมีสถานะชัดเจน
3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
3.1.1 ดํ า เนิ น การให มี ก ารกระจายรายได ที่ เ ป น ธรรมให แ ก ค นส ว นใหญ ข อง
ประเทศ และใหเศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอยางมีเสถียรภาพ
3.1.2 สงเสริ มให ป ระชาชนเขาถึงแหลงเงิน ทุน ที่ส ามารถตอบสนองตอความ
ตองการที่หลากหลายไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม
3.1.3 พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศใหรับผิดชอบตอคนสวนใหญและ
ผูดอยโอกาส
3.1.4 ปรับโครงสรางภาษีอากรทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
3.1.5 สงเสริมและรักษาวินัยการคลัง
3.1.6 ปรับปรุงโครงสรางของรัฐวิสาหกิจ
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เศรษฐกิจ

3.1.7 บริหารสินทรัพยของประเทศที่มีอยูใหเกิดประโยชนและความมั่นคงทาง

3.2 นโยบายสรางรายได
3.2.1 สงเสริมการทองเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ
3.2.2 ขยายบทบาทใหธุรกิจการเกษตรและอาหารเปนศูนยกลางการผลิตและ
การคาอาหารคุณภาพสูง
3.2.3 ส ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให อุ ต สาหกรรมพลัง งานป โ ตรเลี ย มและพลั ง งาน
ทดแทนสามารถสรางรายไดจากความตองการภายในประเทศ
3.2.4 ยกระดั บ ความสามารถในการแขงขัน และขยายชองทางการตลาดของ
ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม ธุ ร กิ จ บริ ก ารในประเทศ และธุ ร กิ จ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนให เ ข า สู ร ะบบเศรษฐกิ จ
สรางสรรค
3.2.5 สงเสริมใหผูประกอบการขยายการลงทุนไปประเทศเพื่อนบาน
3.2.6 ดึงดูดการลงทุนเขาสูประเทศในสาขาที่เปนการผลิตสินคาและบริการที่มี
พื้นฐานทางเทคโนโลยีมีมูลคาสูง
3.2.7 เสริมสรางกระบวนการสรางอาชีพ สรางงานที่มีคุณภาพและมีรายไดสูง
ใหแกประชาชนอยางทั่วถึง
3.2.8 สงเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และ
การเงิน
3.3 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
3.3.1 ภาคเกษตร
(1) สงเสริมสนับสนุนใหสภาเกษตรกรแหงชาติเปนกลไกของเกษตร
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
(3) เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตดานปศุสัตว
(4) พัฒนาการประมง ทั้งในการเพาะเลี้ยงและในแหลงน้ําธรรมชาติ
(5) เสริมสรางฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรใหเขมแข็ง
(6) จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร
(7) เรงรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร
(8) พัฒ นาอุตสาหกรรมเกษตรมูล คาเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน ใน
ตลาดโลก
(9) สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม
3.3.2 ภาคอุตสาหกรรม
(1) ยกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
ดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ลดตนทุนของผูประกอบการ
และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
(2) ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมสรางสรรคที่ใชปญญา ใช
เทคโนโลยี และใชภูมิปญญาทองถิ่น
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(3) พั ฒ นาและส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมเกษตรกรแปรรู ป บนฐานความรู
ความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาทองถิ่น และนวัตกรรม
(4) สรางความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(5) กําหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้นพื้นฐานของสินคาอุตสาหกรรม
(6) พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแหงใหม
(7) เรงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบ
ตอสังคม และอยูรวมกับชุมชนได
(8) สงเสริมและจัดใหมีมาตรการทางภาษีและมาตรการอื่นที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการประหยัดพลังงาน
(9) สนับสนุนใหผูประกอบการอุตสาหกรรมทุกสาขาการผลิตเขาประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรม
(10) เรงรัดสํารวจและแสวงหาแหลงแรสําคัญ
3.3.3 ภาคการทองเที่ยว การบริการ และการกีฬา
(1) การพัฒนาการทองเที่ยว
1.1) สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการทองเที่ยว
1.2) พัฒนา บูรณะ และฟนฟูแหลงทองเที่ยว
1.3) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการดานการทองเที่ยว
1.4) สงเสริม สนับสนุนตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพทั้งจากตางประเทศและ
ในประเทศ
1.5) ส ง เสริ ม กิ จ กรรมและรู ป แบบการท อ งเที่ ย วเพื่ อ สร า งคุ ณ ค า และ
มูลคาเพิ่มทางการทองเที่ยว
1.6) ผลักดันความรวมมือของหนวยงานตางๆ เพื่อใหบริการนักทองเที่ยว
อยางมีคุณภาพ
1.7) พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธ สงเสริมบทบาทขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชน
(2) การพัฒนาภาคบริการ
2.1) เรงรัดพัฒนาผูประกอบการดานบริการใหมีองคความรู เสริมสราง
นวัตกรรมและทักษะทั้งดานภาษา
2.2) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการผลิตและการตลาด
สูระดับภูมิภาค
(3) การพัฒนากีฬา
3.1) สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางกีฬาของภูมิภาคและของโลก
3.2) จัดหาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาใหเพียงพอ
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3.3) จั ด ให มี ทุ น การศึ ก ษาและทุ น สนั บ สนุ น แก เ ด็ ก และเยาวชนที่ มี
ความสามารถและมีแนวโนมวาจะเปนผูมีความสามารถสูงดานกีฬา
3.4) พัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ ดวยการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การกีฬามาประยุกตใชอยางจริงจัง
3.3.4 การตลาด การคา และการลงทุน
(1) สงเสริมนโยบายการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม
(2) สรางความเชื่อมั่นใหนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ
(3) สนั บ สนุ น การลงทุ น ในต า งประเทศในสาขาที่ ผู ป ระกอบการไทยมี
ศักยภาพ
(4) ปรั บ ปรุ ง มาตรการการส ง เสริ ม การลงทุ น ให ค รอบคลุ ม การให สิ ท ธิ
ประโยชนแกธุรกิจในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การทองเที่ยว การกีฬา และบริการ
(5) สงเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสรางตลาดใหม
เพื่อลดการพึ่งพาการสงออกไปตลาดหลัก
(6) พัฒ นาสิ น คาและบริการที่ส รางโอกาสใหมในการหารายได การผลิต
สินคาและบริการ
(7) ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิ จ การคา การลงทุน และการตลาด
ภายใตกรอบความรวมมือและขอตกลงการคาเสรี
(8) เรงรัดจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพ
3.4 นโยบายโครงสร า งพื้ น ฐาน การพั ฒ นาระบบรางเพื่อ ขนสง มวลชน และการ
บริหารจัดการระบบขนสงสินคาและบริการ
3.4.1 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการขนสง ระบบประปา และระบบ
ไฟฟาใหกระจายไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึงเพียงพอ
3.4.2 ขยายการใหบริการน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
3.4.3 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
3.4.4 พัฒนาระบบคมนาคมขนสงทางราง
(1) พัฒนาระบบรถไฟทางคูเชื่อมชานเมืองและหัวเมืองหลักในเสนทางที่มี
ความสําคัญ
(2) ศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูง
(3) ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอรพอรต เรล ลิงค
3.4.5 เรงรัดโครงการรถไฟฟา 10 สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3.4.6 พัฒนาการขนสงทางน้ําและกิจการพาณิชยนาวี
3.4.7 พัฒนาทาอากาศยานสากล ทาอากาศยานภูมิภาคและอุตสาหกรรมการ
บินของไทย
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ประเทศ

3.5 นโยบายพลังงาน
3.5.1 ส ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให อุ ต สาหกรรมพลั ง งานสามารถสร า งรายได ใ ห
3.5.2 สรางเสริมความมั่นคงทางพลังงาน
3.5.3 กํากับราคาพลังงานใหมีราคาเหมาะสม เปนธรรมและมุงสูการสะทอน

ตนทุนที่แทจริง
พลังงานทางเลือก

สูงสุด
ประชาชน

3.5.4 สงเสริมการผลิต การใช ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและ

3.5.5 สงเสริมและผลักดันการอนุรักษพลังงานอยางเต็มรูปแบบ
3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6.2 สงเสริมการเขาถึงการใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ตสาธารณะ
3.6.3 สงเสริมการใชคลื่นความถี่อันเปนทรัพยากรของชาติใหมีป ระสิทธิภาพ
3.6.4 ส ง เสริ ม การใช สื่ อ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ทั้ ง ภาครั ฐ ภาค

3.6.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
4. นโยบายสังคมและคุณคาชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา
4.1.1 เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.1.2 สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย
4.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง
4.1.4 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
4.1.5 เร ง พั ฒ นาการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาให ทั ด เที ย มกั บ
นานาชาติ
4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญาของชาติ
4.1.7 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของทรั พ ยากรมนุ ษ ย เพื่ อ รองรั บ การเป ด เสรี
ประชาคมอาเซียน
4.2 นโยบายแรงงาน
4.2.1 ส ง เสริ ม ให ผู ต อ งการมี ง านทํ า ในระบบสามารถเข า ถึ ง ข อ มู ล ข า วสาร
ตําแหนงงานวางของสถานประกอบการไดโดยสะดวก
4.2.2 ใหการคุมครองแรงงานตามกฎหมาย
4.2.3 สงเสริมระบบแรงงานสัมพันธ
4.2.4 เพิ่มประสิทธิประโยชนประกันสังคมใหมากขึ้น
4.2.5 เรงยกระดับแรงงานไรฝมือใหเปนแรงงานกึ่งฝมือและแรงงานกึ่งฝมือให
เปนแรงงานฝมือ
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4.2.6 เตรียมการรองรับการเปดการเคลื่อนยายแรงงานเสรีภ ายใตป ระชาคม
อาเซียนในป พ.ศ. 2558
4.2.7 กําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการเขามาทํางานของแรงงาน
ตางดาว
4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
4.3.1 ลงทุนดานการบริการสุขภาพ
4.3.2 ผลิตบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ
4.3.3 จัดใหมีมาตรการสรางสุขภาพ
4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข
4.3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.3.6 สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกาย และเลนกีฬา
4.3.7 ขับเคลื่อนใหประเทศไทยเปนเลิศในผลิตภัณฑและการบริการดานสุขภาพ
และการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย
4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.4.1 เรงดําเนินการใหศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทนําในการรว ม
เทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรวมสรางประเทศไทยใหเปนประเทศที่อยู
สบาย
4.4.2 อุปถัมภ คุมครอง และทํานุบํารุงศาสนา
4.4.3 อนุรักษ ทํานุบํารุง และบูรณปฏิสังขรณแหลงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เปนเอกลักษณและมีคุณคาทางประวัติศาสตร
4.4.4 สรางสรรคอารยธรรมที่ดีงามสูวิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ
4.4.5 นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคาทางสังคมและเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจ
4.4.6 พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ
4.4.7 ขยายบทบาทและสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมือ ของสภาวั ฒ นธรรมทุ ก
จังหวัดกับภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน
4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
4.5.1 สงเสริมการพัฒนาใหครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคงอบอุน
4.5.2 สรางหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย
4.5.3 สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ
4.5.4 สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเสมอ
ภาค
4.5.5 เสริมสรางใหผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4.5.6 ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรใหเหลือนอยที่สุด
5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
5.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา
5.2 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
5.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ
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5.4 สร า งความเป น ธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใชป ระโยชนที่ดิ น และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
5.5 สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
5.6 สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ
5.7 สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ
5.8 พั ฒ นาองค ค วามรู ใ นการบริ ห ารจั ด การด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
6. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
6.1 เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมที่อยูบนพื้นฐานขององคความรู
6.2 เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความ
ตองการของประเทศ
6.3 สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือระหวางภาครัฐและ
เอกชน
6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง
6.5 สงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
7. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
7.1 เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
7.2 สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน
7.3 เสริมสรางบทบาทที่สรางสรรคและสงเสริมผลประโยชนของชาติในองคการ
ระหวางประเทศ
7.4 กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ กลุม
ประเทศ และองคการระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก
7.5 สนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพรอมทั้งสงเสริม
ภาพลักษณที่ดีและความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา
7.6 สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับปญหาเรื่องพรมแดน
และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบตอประเทศไทย
7.7 สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน
7.8 ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
7.9 ประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศ
7.10 สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรอิสลามระหวาง
ประเทศ
8. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
8.1.1 พัฒนาระบบราชการอยางตอเนื่อง เนนการบริหารเชิงกลยุทธในระดับชาติ
อยางมีวิสัยทัศนและมุงผลสัมฤทธิ์
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ตอเนื่อง

8.1.2 เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูร ณาการอยาง

8.1.3 พัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางตอเนื่อง
8.1.5 เสริ ม สร า งมาตรฐานด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลให แ ก
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
8.1.6 สนับสนุนการดําเนิน งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีระบบที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถใหบริการสาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชน
8.1.7 พัฒนาระบบราชการใหเปนระบบที่โปรงใสขึ้น
8.1.8 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดิน
8.1.9 สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน
8.2 กฎหมายและการยุติธรรม
8.2.1 ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบใหมีความ
ทันสมัย
8.2.2 ปรั บ ปรุ ง ระบบการชว ยเหลื อ ประชาชนที่ ไ มไ ดรั บ ความเป น ธรรมด ว ย
มาตรการเชิงรุก ใหเขาถึงความเปนธรรมไดงาย รวดเร็ว
8.2.3 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการสื บ สวนสอบสวน การป อ งกั น และปราบปราม
อาชญากรรม
8.2.4 ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีสวนรวม
8.3 ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนมี โ อกาสได รั บ รู ข อ มู ล ข า วสารจากทางราชการ
สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม
8.3.1 สงเสริมและพัฒนาชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน
8.3.2 สงเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางดานเทคโนโลยี เครือขาย
และปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการทําหนาที่
8.3.3 ส งเสริ มให ส่ือสารมวลชนทุกประเภทมีอิส ระและเสรีภ าพในการเสนอ
ขอมูลขาวสารอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและตระหนักตอจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน
จากคําแถลงนโยบายดังกลาว คณะรัฐมนตรีไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการ
และระยะเวลาการบริหารราชการแผนดิน โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังในฐานะสวนราชการ
ระดับกรมตองดําเนินงานใหสอดคลองกับแนวนโยบายการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและกลยุทธของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังตามตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 1 การเชื่อมโยงประเด็นนโยบายการบริหารราชการแผนดินกับยุทธศาสตร
และกลยุทธของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประเด็นนโยบาย
การบริหารราชการแผนดิน
3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.1.5 สงเสริมและรักษาวินัยการ
คลัง โดยปรับปรุงแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณของประเทศให
สอดคลองกับกําลังเงินของแผนดิน
รวมทั้งเรงออกกฎหมายการเงิน
การคลังของรัฐบาลเพื่อใหเปน
กลไกในการกํากับและเปนกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติที่ดี

ยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 1
เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง

กลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 1.1
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผล
สัมฤทธิ์
กลยุทธที่ 1.2
ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังใน
เชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2
กลยุทธที่ 2.1
พัฒนาและบริหารจัดการการ
กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
หนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
กลยุทธที่ 2.2
สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
องคกร
ยุทธศาสตรที่ 4
กลยุทธที่ 3.1
สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปน
พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกร
เลิศ
แหงการเรียนรู
กลยุทธที่ 3.2
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
เพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตรที่ 4
กลยุทธที่ 4.1
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 4.2
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
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พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังใหความสําคัญกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยนําสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาประมวลและสรุปแยกออกเปนหมวดตางๆ ได
8 หมวด ดังนี้
ตารางที่ 2 การประมวลและสรุปสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด
1
(มาตรา 6)

2
(มาตรา 7 - มาตรา 8)

สาระสําคัญ

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
 การกําหนดเปาหมายที่ตองการบรรลุผล 7 ประการ
- เกิดประโยชนสุขของประชาชน
- เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
- มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
- ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
- มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ
- ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง
ความตองการ
- มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
 การกําหนดนิยามวาดวยการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชน
 การวางแนวทางการดําเนินการ 5 ประการ
- การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการ
- การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการโดยซื่อสัตยสุจริต สามารถตรวจสอบได
- การวิเคราะหผลดี ผลเสีย และผลกระทบตอประชาชน
- การรับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมสวนรวม และ
ประชาชนผูรับบริการ เพื่อใหมีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให
เหมาะสม
- การแกไขปญหาและอุปสรรคโดยเร็ว
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หมวด
สาระสําคัญ
3
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(มาตรา 9 - มาตรา 19)  การกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
- การจัดทําแผนปฏิบัติราชการกอนการดําเนินงานตามภารกิจ
- แผนปฏิบัติราชการ ประกอบดวย รายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา
งบประมาณ เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ
- การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- การแกไขหรือบรรเทาผลกระทบตอประชาชน
 การบริหารราชการแบบบูรณาการรวมกัน
 การจัดการความรูและพัฒนาสวนราชการใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
 การจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษรหรือโดยวิธีการอื่นใดเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
 การบริหารเชิงยุทธศาสตร
- แผนการบริหารราชการแผนดิน 4 ป
- แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
- แผนปฏิบัติราชการประจําป
4
การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(มาตรา 20 - มาตรา 26)
 การจัดทําและเผยแพรแผนการทํางาน เปาหมาย ระยะเวลาแลวเสร็จ
และงบประมาณของงานหรือโครงการใหขาราชการ และประชาชนทราบ
 การประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ
 การจัดซื้อจัดจางอยางเปดเผยและเที่ยงธรรม
 ความรวดเร็วและยืดหยุนคลองตัวในกรปฏิบัติราชการ
5
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(มาตรา 27 - มาตรา 32)
 การกระจายอํานาจการตัดสินใจหรือการมอบอํานาจ
 การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 การจัดทําและแสดงแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการดําเนินงาน
สําหรับงานบริการประชาชน
 การจัดตั้งศูนยบริการรวมของทุกสวนราชการในกระทรวงเดียวกัน
6
การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ
(มาตรา 33 - มาตรา 36)
 การทบทวนเพื่อยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ อํานาจหนาที่
โครงสราง และอัตรากําลัง
 การทบทวนเพื่อยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และขอบังคับ
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หมวด
สาระสําคัญ
7
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
(มาตรา 37 - มาตรา 44)
 การประกาศกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานแลวเสร็จ
 การจัดระบบเครือขายสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกและความ
รวดเร็วแกประชาชน
 การรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นจากประชาชน
ขาราชการ และสวนราชการอื่น
 การเปดเผยขอมูลของทางราชการ
8
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(มาตรา 45 - มาตรา 49)
 การประเมินผลสวนราชการและการประเมินผูปฏิบัติงาน
 การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเปนบําเหน็จความชอบแกสวนราชการ
9
บทเบ็ดเตล็ด
(มาตรา 50 - มาตรา 53)
 การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรมหาชน และรัฐวิสาหกิจปฏิบัติ
การกําหนดกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังคํานึงถึงเปาหมายเพื่อการบริหาร
ราชการที่ดี โดยสามารถนํามาเชื่อมโยงไดดังตาราง
ตารางที่ 3 การเชื่อมโยงเปาหมายของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีกับกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เปาหมาย
การบริหารราชการเพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน

กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู
- พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
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เปาหมาย
กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
การบริหารราชการเพื่อให
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ - ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู
- พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
การบริหารราชการอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู
- พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
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เปาหมาย
การปรับปรุงภารกิจของสวน
ราชการ

กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

การอํานวยความสะดวกและ
การตอบสนองความตองการ
ของประชาชน

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู
- พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู
- พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ยึดหลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนา โดยมุงเนน “คนเปนศูนยกลางของ
การพัฒนา” ใหความสําคัญกับความอยูดี มีสุขของประชาชน และ“การพัฒนาอยางบูรณาการแบบ
องครวม” บูรณาการเชื่อมโยงการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
และภาคประชาชนและชุมชน เริ่มตนจากการพึ่งพาตนเอง แลวจึงพัฒนาไปสูการรวมกลุมพึ่งพากัน
และกั น เพื่ อความสุ ขและคุ ณภาพชี วิต ที่ดีขึ้น ของประชาชน ซึ่งจากกระบวนทัศนการพัฒ นาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 มีวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ดังนี้
วิสัยทัศนประเทศไทย
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอ
การเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1. สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตไดรับ
การคุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะการดํารงชีวิตอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทัน
กับการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิด
สรางสรรค และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการ
บริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
4. สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวน
รวมของชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
กลยุทธที่ 1: สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถ
จัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง
กลยุทธที่ 2: จัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได เนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับปจเจกและสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
กลยุทธที่ 3: เสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคม
และสรางการมีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี
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กลยุทธที่ 4 : เสริมสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึง
ผลประโยชนของสังคมและ เสริมสรางการบริหารราชหารแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม
ยั่งยืน

พลังงาน
และยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง
กลยุทธที่ 1: ปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม
กลยุทธที่ 2: พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธที่ 3: สงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองคกรรวม
กลยุทธที่ 4: สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
กลยุทธที่ 5 : เสริมสรางความแข็งแรงของสถาบันทางสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 : ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและ
กลยุทธที่ 1: พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็ง

กลยุทธที่ 2: เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
กลยุทธที่ 3: สรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
กลยุทธที่ 4: สรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร
กลยุ ท ธ ที่ 5: สร า งความมั่ น คงด า นอาหารและพั ฒ นาพลั ง งานชี ว ภาพในระดั บ
ครัวเรือนและชุมชน
กลยุทธที่ 6: สรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
และความเขมแข็งภาคเกษตร
กลยุทธที่ 7: ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหาร
และพลังงาน

ยุท ธศาสตร ที่ 4 : ยุ ท ธศาสตร ก ารปรั บ โครงสร างเศรษฐกิ จ สู ก ารเติ บ โตอยา งมี
คุณภาพและยั่งยืน
กลยุทธที่ 1: ปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
กลยุทธที่ 2: พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
กลยุทธที่ 3: พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และ
เปนธรรม
กลยุทธที่ 4: บริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมยางมีเสถียรภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 : ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
กลยุทธที่ 1: พัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบ
ความรวมมือในอนุภูมิภาคตาง ๆ
กลยุทธที่ 2: พัฒนาฐานการลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับ
อนุภูมิภาค
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กลยุทธที่ 3: สรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ 4: เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใต
บทบาทที่สรางสรรค เปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก
กลยุทธที่ 5: สรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย การเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ
กลยุทธที่ 6: มีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต
ปองกันภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย
กลยุทธที่ 7: เสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีจริยธรรม และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปดรับความรวมมือ
กับองคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไร
กลยุทธที่ 8: เรงรัดการใชประโยชน จากขอตกลงการคาเสรีที่ผลบังคับใชแลว
กลยุทธที่ 9: สงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจใน
เอเชีย รวมทั้งเปนฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค
กลยุทธที่ 10: ปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคี การพัฒนา
ภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่น
ยั่งยืน
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 6 : ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
กลยุทธที่ 1: อนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

กลยุทธที่ 2: ปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมความ
พรอมไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ํา และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 3: ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน
กลยุทธที่ 4: เตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
กลยุทธที่ 5: สรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอม และวิกฤติจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กลยุทธที่ 6: เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความ
ตกลงและพันธะกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
กลยุทธที่ 7: ควบคุมและลดมลพิษ
กลยุทธที่ 8: พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังนอมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปน
หลักการและแนวทางในการวางกลยุทธขององคกร โดยสรุปไดดังนี้
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ตารางที่ 4 การเชื่อมโยงหลักการและแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หลักการและแนวทาง
กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1) คนเปนศูนยกลางการพัฒนา เนนความอยู - ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ดีมีสุขของประชาชน
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกที่
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานใน
สังกัดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู
- พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) การพัฒนาอยางบูรณาการแบบองครวม
เนนการบูรณาการเชื่อมโยงในทุกมิติ

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกที่
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานใน
สังกัดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู
- พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
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ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
วิสัยทัศน
“สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาคสวนรวมกันปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต”
พันธกิจ

1.
2.
3.
4.

สงเสริมปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการ
พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถวงดุลอํานาจ
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการองคความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน
1.1 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 สงเสริมการเรียนรูและปฎิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแกทุกภาคสวน
1.3 กําหนดใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
1.4 ผลักดันใหคานิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตย และรังเกียจการทุจริตเปนคานิยมรวม
ของชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน
2.1 ประชาสัมพันธตอตานการทุจริต
2.2 เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
2.3 เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน
3.1 สงเสริมความเปนอิสระในการดําเนินงานอยางแทจริงแกสํานักงาน ป.ป.ช. และ
องคกรอิสระอื่นๆ ที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต
3.2 สรางกลไกการตอตานการทุจริตโดยการกระจายอํานาจการตอตานการทุจริตไปสู
สวนทองถิ่น
3.3 เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย
3.4 เสริมสรางประสิทธิภาพของกฎหมายตอตานการทุจริต
3.5 เสริมสรางความเขมแข็งในการตรวจสอบทรัพยสินนักการเมือง ขาราชการ และ
การทุจริตเชิงนโยบาย
3.6 เสริมสรางความเขมแข็งในการตอตานการรับสินบนและสงเสริมความซื่อสัตยใน
ภาคธุรกิจเอกชน
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3.7 สงเสริมความรวมมือกับองคกรตางประเทศ
3.8 จัดทําดัชนีชี้วัดความโปรงใสในสังคมไทย
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน
4.1 สงเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรใน
หนวยงานตอตานการทุจริตอยางเครงครัด (Code of Conduct)
4.2 สงเสริมการสรางมาตรฐานเสนทางวิชาชีพของบุคลากรและมาตรฐานคาตอบแทน
พิเศษ
4.3 สงเสริมการสรางความรวมมือดานวิชาการกับองคกรตางประเทศ
4.4 สงเสริมการสรางองคกรการจัดการความรู
4.5 สงเสริมการสรางศูนยขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการทุจริต
4.6 สรางมาตรฐานหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงานตอตานการทุจริต
สํานั กงานปลัดกระทรวงการคลังปฏิบัติตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต โดยนํามาเปนหลักการและแนวทางในการวางกลยุทธขององคกร ตามตารางดังนี้
ตารางที่ 5 การเชื่อมโยงหลักการและแนวทางจากยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตกับกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 1
ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
สรางวินัยแกทุกภาคสวน

ยุทธศาสตรที่ 2
รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
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กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกที่
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกที่
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
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ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3
เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตาน
การทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 4
สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปราม
การทุจริต
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กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกที่
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
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แผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร เพื่อการขับเคลื่อน
ทางการคลังและเศรษฐกิจ ประกอบดวย
วิสัยทัศน
“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”
“Being Fiscal and Economic Pillar for Sustainable Development”
พันธกิจ/ภารกิจตามกฏหมาย
1.
2.
3.

4.

เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน
เสนอแนะและกําหนดนโยบายภาษี และบริหารการจัดเก็บภาษี
เสนอแนะและกําหนดนโยบายรายจายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจายและหนี้สาธารณะ
และบริหารพัสดุภาครัฐ
บริหารที่ราชพัสดุ เหรียญกษาปณ รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย และทรัพยสินอื่นๆของรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร
1. บริหารและรักษาความยั่งยืนทางการคลัง ( Manage and Maintain Fiscal Sustainability)

เปาประสงค : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลัง
2. เสริมสรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (Strengthen Economic Sustainability)
เปาประสงค : เพื่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
3. สนับสนุนความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดลอม (Support Social and Environmental
Sustainability)
เปาประสงค : เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. บริหารจัดการอยางมืออาชีพ ( Professional Management)
เปาประสงค : เพื่อใหกระทรวงการคลังมีการบริหารจัดการที่ดี

จากแผนยุ ท ธศาสตร กระทรวงการคลั ง สามารถกําหนดเปน แผนปฏิ บัติ งานของ
กระทรวงการคลัง ซึ่งสามารถนํานโยบายกระทรวงการคลังมาเปรียบเทียบกับยุทธศาสตรสํานักงาน
ปลั ด กระทรวงการคลั ง ได ดั ง แผนภาพที่ 2 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งนโยบายกระทรวงการคลั ง กั บ
ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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ความสัมพันธระหวางนโยบายกระทรวงการคลังกับยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
นโยบายกระทรวงการคลัง
ประเด็นที่ 1 :
การสรางความเทาเทียมทางสังคม
และเศรษฐกิจ
ประเด็นที่ 2 :
การสรางเสริมศักยภาพและความสามารถใน
การแขงขัน

ประเด็นที่ 3 :
การสรางความมั่นคงทางการคลัง

ยุทธศาสตรสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
1. เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง

กลยุทธ :
1.1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
1.2 ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง

กลยุทธ :
2.1 กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร

3. สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ

ประเด็นที่ 4 :
การสงเสริมความโปรงใสใน
การดําเนินงานของภาครัฐ

กลยุทธ :
3.1 พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู
3.2 พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง

ประเด็นที่ 5 :
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ของกระทรวงการคลัง

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559

กลยุทธ :
4.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
4.2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง นํ า ป จ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอกที่ สํ า คั ญ และ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมขององคกรมาศึกษา วิเคราะหประกอบการวางแผนยุทธศาสตร ดังนี้
1) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556 - 2559 จัดทําขึ้นภายใตการ
ประมวลกฎหมาย ระเบี ยบ ข อบั งคั บที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สํ านั กงานปลั ดกระทรวงการคลั ง ซึ่ ง มี เ นื้ อ หา
สาระสําคัญ และมีสวนราชการที่เปนผูรักษาการตามกฎหมาย ประกอบดวย
ตารางที่ 6 การสรุปเนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ และ
สวนราชการที่เปนผูรักษาการตามกฎหมาย
กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ
1. พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545
2. พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551
3. กฎกระทรวงแบงสวน
ราชการสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
อํานาจหนาที่ของกระทรวงการคลัง และสวนราชการในสังกัด ซึ่ง
แบงออกเปน 9 กรม และ 1 หนวยงาน

สวนราชการ
ที่เปนผูรักษาการตาม
กฎหมาย
สํานักนายกรัฐมนตรี

การบริหารงานบุคคลและการจัดระบราชการพลเรือน และอํานาจ สํานักนายกรัฐมนตรี
หนาที่ของคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและ
การจัดระบราชการพลเรือน
ใหสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับ สํานักงานปลัด
การพัฒนายุทธศาสตรและแปลงนโยบายของกระทรวงเปน
กระทรวงการคลัง
แผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไป
ของกระทรวงที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดในสังกัด
กระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัด ตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวง
ใหบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง
โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) เสนอความเห็นและคําแนะนําในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง
(2) พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลง
นโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
รวมถึงการกําหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนา
บุคลากรของกระทรวง
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559
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กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ

4. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ตรวจราชการของผูตรวจ
ราชการ พ.ศ .2548
5. ระเบียบการตรวจ
ราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง พ.ศ .
2554
6. ระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวย
การตรวจสอบภายในสวน
ราชการ พ.ศ. 2551
7. กฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน สป.กค.
8. ระเบียบสวัสดิการ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง พ.ศ.
2549
9.พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

สวนราชการ
ที่เปนผูรักษาการตาม
กฎหมาย

(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและเรื่องราวรองทุกขของสวนราชการในสังกัดกระทรวง
(6) เผยแพรขอมูลสารนิเทศดานการคลังแกสาธารณชนเพื่อเสริมสราง
ความเชื่อมั่นตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
(7) เปนศูนยขอมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมทั้งการใชประโยชนของขอมูลของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวง
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของ
สํานักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
ขอบเขตการตรวจราชการ อํานาจและหนาที่ของผูตรวจราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี
การรายงานและการดําเนินการตามผลการตรวจราชการ และ
มาตราฐานการปฏิบัติหนาที่และจริยธรรมการตรวจราชการ
อํานาจหนาที่ของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลักษณะของ
การตรวจราชการ แผนการตรวจราชการ
คําจํากัดความ หนาที่ความรับผิดชอบและขอบเขตงานของการ
ตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติของหนวยรับตรวจ
วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบและขอบเขตการ
ปฏิบัติงานของกลุมตรวจสอบภายใน
การดําเนินงานดานสวัสดิการของ สป.กค. ที่นอกเหนือไปจาก
สวัสดิการของทางราชการ
การเปดเผยขอมูลขาวสาร ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย ขอมูล
ขาวสารสวนบุคคล เอกสารประวัติศาสตร องคประกอบและ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร และบทลงโทษ
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สํานักตรวจสอบและ
ประเมินผล
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
กลุมตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
กลุมตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
คณะกรรมการสวัสดิการ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
สํานักนายกรัฐมนตรี
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กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

10. พระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546

สวนราชการ
ที่เปนผูรักษาการตาม
กฎหมาย
สํานักนายกรัฐมนตรี

การกําหนดเปาหมาย การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุข
ของประชาชน การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา
ในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุง
ภารกิจของสวนราชการ และการอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน
11. พระราชบัญญัติวาดวย คําจํากัดความ ลักษณะความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร อํานาจและ กระทรวงเทคโนโลยี
การกระทําความผิดทาง
หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
สารสนเทศและการ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550
สื่อสาร
12. พระราชบัญญัติวาดวย คําจํากัดความ ธุรกิจบริการ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
กระทรวงเทคโนโลยี
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส บทลงโทษ และการเปนตนฉบับของเอกสารอิเล็กทรอนิกส
สารสนเทศและการ
พ.ศ.2544 และที่แกไข
สื่อสาร
เพิ่มเติม
13. ระเบียบ
ระบบคอมพิวเตอร และระบบงานคอมพิวเตอรของกระทรวงการคลัง คณะกรรมการ
กระทรวงการคลังวาดวย และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
คอมพิวเตอรของ
การบริหารงาน
กระทรวงการคลัง
คอมพิวเตอรของ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2547
14. ระเบียบวาดวยการ
การบริหารงบประมาณรายจายสวนราชการ การจัดสรรงบประมาณ สํานักงบประมาณ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. การใชงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การบริหาร
2548
งบกลาง และการรายงานผล
15. ระเบียบสํานัก
กระบวนการบริหารพัสดุ กระบวนการจัดหาพัสดุ องคประกอบ สํานักนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี วาดวยการ ของคณะกรรมการ วิธีการจัดหา ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจาง
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
หลักประกัน และการจางที่ปรึกษา
แกไขเพิ่มเติม
16. ระเบียบสํานัก
องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ขั้นตอนการ
สํานักนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี วาดวยการ จัดหาพัสดุ ประกอบดวย (1) การเตรียมดําเนินการ (2) การยื่นซอง
พัสดุทางอิเล็กทรอนิกส
ขอเสนอทางเทคนิค (3) วิธีการเสนอราคาและมาตรการรักษา
พ.ศ. 2549
ความเปนธรรมและผลประโยชนของรัฐ
17. ระเบียบ
การกําหนดหนาที่และแนวทางปฏิบัติการรับและสงหนังสือผาน สํานักบริหารกลาง
กระทรวงการคลัง วาดวย ระบบอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงการคลัง
ศูนยเทคโนโลยี
การปฏิบัติงานสารบรรณ
สารสนเทศและ
ของกระทรวงการคลังดวย
การสื่อสาร
ระบบสารบรรณ
สํานักงานปลัด
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553
กระทรวงการคลัง
แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559
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กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ
18. ระเบียบสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง วาดวย
การสงหนังสือเพื่อเวียนแจง
ใหหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังทราบ
และถือปฏิบัติดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553
19.พระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539
20. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.
2539

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
การกําหนดหนาที่และแนวทางปฏิบัติการรับและสงหนังสือเพื่อ
เวียนแจงใหหนวยงานในสังกัดผานระบบอิเล็กทรอนิกส

สวนราชการ
ที่เปนผูรักษาการตาม
กฎหมาย
สํานักบริหารกลาง
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

การกระทําละเมิดตอเอกชนและหนวยงานภายนอก
สํานักนายกรัฐมนตรี
สิทธิการดําเนินคดีตอผูเสียหาย สิทธิไลเบี้ยของหนวยงานรัฐการ
เรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน
กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ
สํานักนายกรัฐมนตรี
การดําเนินการเมื่อหนวยงานของรัฐเกิดความเสียหาย
การแตงตั้งและหนาที่คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
การชดใชคาเสียหาย การผอนชําระเงิน
กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานภายนอก
การใชเงินผิดระเบียบ การทุจริตทางการเงินหรือทรัพยสิน อุบัติเหตุ
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2) โครงสรางสวนราชการและภารกิจหนาที่
ยุ ท ธศาสตร สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง กํ า หนดขึ้ น ตามภารกิ จ หน า ที่ ข อง
หน วยงานต างๆ ภายในสั งกัด ซึ่งกฎกระทรวงแบ งสว นราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดังนี้

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กลุมตรวจสอบภายใน

กลุมกฎหมาย

1. สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
2. สวนตรวจสอบภายในระดับกร

ใ ั

สํานักบริหารกลาง

กลุมสารนิเทศการคลัง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. สวนอํานวยการ
2. สวนบริหารการคลัง
3. สวนบริหารการพัสดุ
4. ฝายบริหารงานทั่วไป

1. สวนนโยบายและสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. สวนพัฒนาระบบงานประมวลผลขอมูลสารสนเทศ
3. สวนบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
4. สวนพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย
5. สวนพัฒนาระบบสารสนเทศ
6. สวนบริการระบบเครือขาย
7. สวนบริการระบบการเงินการคลังภาครัฐ
8. ฝายบริหารงานทั่วไป

สํานักตรวจสอบและประเมินผล

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร

1. สวนพัฒนาระบบตรวจสอบ
2. สวนตรวจราชการ
3. สวนแผนและประเมินผล
4. สวนรับเรือ่ งราวรองทุกข
5. ฝายบริหารงานทั่วไป

1. สวนพัฒนายุทธศาสตรและแผน
2. สวนติดตามและประเมินผล
3. ฝายบริหารงานทั่วไป

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
1. สวนบริหารอัตรากําลัง
2. สวนบริหารงานบุคคล
3. สวนพัฒนาบุคคล
4. สวนวินัยและคุณธรรม
5. ฝายบริหารงานทั่วไป

แผนภาพที่ 3 โครงสรางการแบงสวนราชการภายในของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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จากโครงสรางการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะทําใหเห็น
ถึงภารกิจที่สําคัญของหนวยงานตางๆ ในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และมีผูรับผิดชอบในแตละ
ภารกิจ ดังนี้
ตารางที่ 7 การสรุปภารกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate) และหนวยงานที่รับผิดชอบ
ลําดับที่
ภารกิจ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1
เสนอความเห็นและคําแนะนําในการกําหนดนโยบาย เปาหมายและ
ทุกหนวยงานในสังกัด
ผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง
2
พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวงและแปลงนโยบายเปน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
3
ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึง สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
การกําหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวง
4
ดําเนินการดานกฎหมายและระเบียบที่อยูในความรับผิดชอบของ
กลุมกฎหมาย
กระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
5
ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราว
สํานักตรวจสอบและ
รองทุกขของสวนราชการในสังกัดกระทรวง
ประเมินผล
กลุมตรวจสอบภายใน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
6
เผยแพรขอมูลสารนิเทศดานการคลังแกสาธารณชน เพื่อเสริมสราง
กลุมสารนิเทศการคลัง
ความเชื่อมั่นตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
7
เปนศูนยขอมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนใหคําแนะนําเกี่ยวกับ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การสื่อสาร
รวมทั้งการใชประโยชนของขอมูลของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
8
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงาน
ทุกหนวยงานในสังกัด
ปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
3) ความคิดเห็นและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย
สภาพแวดล อ มของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง สามารถวิ เ คราะห โ ดยใช ห ลั ก การ
S.W.O.T. Analysis (Strength Weakness Opportunity Threat) ซึ่งเปนการวิเคราะหสมรรถนะ
ภายในองคกรและสภาพแวดลอมภายนอก จากการออกแบบสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholder) ประกอบดวยหนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสวนราชการทั้งภายใน
และภายนอกสังกัดกระทรวงการคลัง ทําใหทราบถึงปจจัยในแตละหัวขอและสามารถสรุปไดดังนี้
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ตารางที่ 9 การแสดง S.W.O.T. Analysis ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
S1.

S2.
S3.
S4.
S5.

จุดแข็ง (Strength)
เปนศูนยกลางในการติดตอ และประสานงาน
กับหนวยงานในระดับนโยบาย เชน
สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน กพร. สํานัก
งบประมาณ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
เปนตน
ใกลชิดกับขอมูล และมีระบบเครือขาย
ขอมูลขาวสารที่เชื่อมโยงกับทุกหนวยงาน
ในสังกัด
ผูบริหารมีวิสัยทัศน ความเปนผูนํา และ
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนา
องคกร
มีสภาพแวดลอมที่ดี และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอตอการทํางาน
มีการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด และเปาหมายการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและครอบคลุมในทุกดาน

- อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช เพียงพอกับการ
ปฏิบัติงาน
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอ
ตอการทํางาน

(หมายเหตุ : S1 S2 S3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก)

จุดออน (Weakness)
W1. ถนัดงานประจํา ขาดการทํางานในเชิงรุก และ ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการทํางาน
W2. ขาดการประสานงานและการถายทอดความรูระหวางกันภายใน
องคกร
W3. ระบบความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ขาดความ
ชัดเจน
W4. การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติยังมีไมมากเทาที่ควร
W5. ภารกิจหลักไมชัดเจน องคกรมีภารกิจเฉพาะงานสนับสนุน
- ขาดการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองคกรอยางจริงจังใหปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลทุกระดับ
- การบริหารจัดการงานดานบริการตางๆ อาทิ ยานพาหนะ โทรศัพท
แมบาน ยังไมมีประสิทธิภาพ
- การบริหารจัดการองคกรไมมีมาตรฐาน ขาดความโปรงใสและเปน
ธรรม ไมสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
- การเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นระหวางกันของผูบริหาร
ระดับสูงและผูใตบังคับบัญชายังมีนอย ทําใหการบริหารงานเปนแบบ
บนลงลาง (Top-Down) เพียงอยางเดียว
- การกํากับและตรวจสอบหนวยงานในสังกัดกระทรวงขาดความชัดเจน
และยังไมเพียงพอ
- ขาดบุคลากรที่มีวิสัยทัศนและดําเนินการใหเปนไปตามวิสัยทัศนที่กวาง
และมีผลตอเศรษฐกิจโดยรวม
- ไมมีผูจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับกระทรวงที่สงผลตอประเทศและ
AEC
- ไมมีระบบการบริหารบุคลากรกระทรวงการในระดับนโยบาย ทําตาม
กรมฯ เสนทุกอยางเปนสวนใหญ
- บุคลากรปฏิบัติงานไมเต็มศักยภาพ ภายใตหลักคุณธรรมและจริยธรรม
- ขาดความโปรงใส เสมอภาคและเปนธรรมของผูบริหาร
- ขาดจริยธรรม/จิตสํานึกในการเปนขาราชการที่ดี
- ทัศนคติ และแนวคิดของบุคลากรของ สป.กค. ยังรองรับการทํางานที่
เปนดานนโยบายของกระทรวงและของ สป.กค. ไมชัดเจนและไมเขาใจ
- บุคลากรของ สป.กค. ยังมิไดเปนหนึ่งเดียวเปนลักษณะของตางคนตาง
อยู และยังมีองคความรูในงานไมแนนพอ
(หมายเหตุ : W1 W2 W3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก)
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โอกาส (Opportunity)

ภัยคุกคาม (Threat)

O1. กฎกระทรวงมอบอํานาจให สป.กค. ปฏิบัติภารกิจ
ทั้งในระดับกระทรวงและในระดับกรม
O2. องคความรูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม
สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
O3. การบริหารจัดการภาครัฐใหการสนับสนุนหนวยงาน
ในการนําความรูไปเปนเครื่องมือในการยกระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงาน
O4 กระแสสังคมเรงรัดใหภาคราชการมีการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปรงใส
และเปนธรรม สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล

T1. การเปลี่ยนแปลงของนโยบายที่มาจากผลกระทบ
ทางการเมือง
T2. ปริมาณงานที่นอกเหนือภารกิจมีจํานวนมาก อาทิ
งานใหความรวมมือจากหนวยงานภายนอก งาน
ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งสงผลตองานประจํา
T3. ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการของรัฐที่ไม
เพียงพอตอความตองการของบุคลากร
T4. ขาดความรวมมือและขาดการมีสวนรวมจาก
หนวยงานภายนอก

(หมายเหตุ : O1 O2 O3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก)

(หมายเหตุ : T1 T2 T3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก)

- ภัยการเมืองที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการงานและ
คน รวมทั้งงบประมาณของ สป.กค.
- มีความพรอมดานทรัพยากรตางๆ อาทิ งบประมาณ
- การเปลี่ยนแปลงของนโยบายที่มาจากผลกระทบทาง
และปจจัยสนับสนุนตางๆ ทําใหการดําเนินงานคลองตัว การเมือง
หากมีการบริหารจัดการที่ดี
- เงินงบประมาณที่ไดรับ ไมสามารถใชไดกับทุกภารกิจ/
- ใกลชิดผูบริหารและเปนศูนยกลางขอมูลของทุกสวน
งานในหนาที่ที่เกี่ยวของ
ราชการในสังกัด
- มีนโยบายชัดเจนที่จะใหสวนราชการในสังกัดปฏิรูป
องคกรใหการบริการอยางสะดวกรวดเร็วแกภาคธุรกิจที่
เปนองคกรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการ
ลงทุน
- สป.กค. มีสถานะเปนกระทรวงดวย ดังนั้นควรตอง
เพิ่มเติมการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีและการควบคุม
การใชจายเงิน โดยสรางกลไกในการตรวจสอบภาครัฐ
ใหเข็มแข็ง
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จากการวิ เ คราะหส ภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งการวิเคราะห
สมรรถนะภายในองคกรและสภาพแวดลอมภายนอก สามารถประเมินสถานภาพองคกรออกเปนแตล ะ
หัวขอไดดังนี้
จุดแข็ง

จุดออน

สป.กค. เปนศูนยกลางในการบูรณาการงาน
ต า งๆ ของกระทรวงการคลั ง โดยมี ค วามพร อ ม
ทางดานเครือขายขอมูลขาวสาร และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย ตลอดจนผูบริหารมีความเปน
ผูนําที่มีวิสัยทัศน และความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ
พัฒ นาองค ก ร ทํ า ใหเ กิ ด ความชั ด เจนของนโยบาย
ยุ ท ธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตั ว ชี้ วั ด และ
เป า หมาย เกิ ด ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บัติ งานมาก
ยิ่งขึ้น

บุคลากรของ สป.กค. ตอ งปรับ เปลี่ย น
รู ป แบบการทํ า งานให เ ป น การทํ า งานเชิ ง รุ ก
ประกอบกั บ ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค และ
ประสานการทํางานรว มกันใหเกิดผลสําเร็จ ตาม
ยุ ท ธศาสตร ที่ กํ า หนด โดยกํ า หนดแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ อาทิ การกําหนด
แนวทางความก า วหน า ในสายอาชี พ (Career
Path) ตลอดจนการถายทอดความรูระหวางกัน
การศึกษา/สัมมนา/อบรม

โอกาส

ภัยคุกคาม

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

ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง ก า ร เ มื อ ง มี
ผลกระทบต อ การกํ า หนดนโยบายการทํ า งาน
และปริ ม าณงานที่ น อกเหนื อ จากภารกิ จ หลั ก
ทําใหเปนอุปสรรคขัดขวางการทํางาน ตลอดจน
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ไมเพียงพอตอความ
ตองการ ทําใหขาดสิ่งจูงใจในการทํางาน ดังนั้น
ควรเพิ่มสวัสดิการหรือคาตอบแทน เพื่อแบงเบา
ภาระค า ครองชี พ ที่ สู ง ขึ้ น และจั ด กิ จ กรรม
นันทนาการเพื่อสรางแรงจูงใจและเกิดความผอน
คลายจากการทํางาน

ตารางที่ 10 การประเมินสถานภาพองคกรจากการ S.W.O.T. Analysis
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดวยวิธี SWOT Analysis สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังไดดําเนินการกําหนดกลยุทธดวยวิธี SWOT MATRIX ปรากฏผล ดังนี้
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ปจจัยภายใน จุดแข็ง (S)
S1. เปนศูนยกลางในการติดตอ และประสานงานกับ
หนวยงานในระดับนโยบาย เชน สํานักงาน ก.พ.
สํานักงาน กพร. สํานักงบประมาณ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ เปนตน
S2. ใกลชิดกับขอมูล และมีระบบเครือขายขอมูล
ขาวสารที่เชือ่ มโยงกับทุกหนวยงานในสังกัด
S3. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ความเปนผูนํา และความคิด
ริเริม่ สรางสรรคในการพัฒนาองคกร
S4. มีสภาพแวดลอมที่ดี และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนั สมัย เพียงพอตอการทํางาน
S5. มีการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด และเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมในทุกดาน

จุดออน (W)
W1. ถนัดงานประจํา ขาดการทํางานในเชิงรุกและ
ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน
W2. ขาดการประสานงานและการถายทอดความรู
ระหวางกันภายในองคกร
W3. ระบบความก า วหน า ในสายอาชี พ (Career
Path) ขาดความชัดเจน
W4. การนํ า ยุ ท ธศาสตร ไ ปปฏิ บั ติ ยั ง มี ไ ม ม าก
เทาที่ควร
W5. ภารกิ จ หลั ก ไม ชั ด เจน องค ก รมี ภ ารกิ จ
เฉพาะงานสนับสนุน
- ขาดการพัฒ นาบุค ลากรและการพั ฒนาองคก ร
อย า งจริ ง จั ง ให ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าลทุ ก
ระดับ
- การบริ หารจั ด การองค ก รไม มี ม าตรฐาน ขาด
ความโปรงใสและเปนธรรม ไมสอดคลองกับหลัก
ธรรมาภิบาล
- การเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นระหวาง
กันของผูบริหารระดั บสูงและผูใตบังคับบัญชายั งมี
นอย ทําใหการบริหารงานเปนแบบบนลงลาง (TopDown) เพียงอยางเดียว
- ขาดบุ ค ลากรที่ มี วิ สั ย ทั ศ น แ ละดํ า เนิ น การให
เปนไปตามวิสัยทัศนที่กวาง และมีผลตอเศรษฐกิจ
โดยรวม
- ไม มี ผู จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ร ะดั บกระทรวงที่
สงผลตอประเทศและ AEC
- บุคลากรของ สป.กค. ยังมิไดเปนหนึ่งเดียวเปน
ลักษณะของตางคนตางอยู และยังมีองคความรูใน
งานไมแนนพอ
กลยุทธเชิงรุก (SO)
กลยุทธพลิกฟน (WO)
SO1. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
WO1. พั ฒนาบุคลากรด วยหลักการองคกรแหงการ
SO2. กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานใน เรียนรู
สังกัดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
WO2. พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
WO3. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
WO4. พั ฒนาและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพระบบบริ หาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

ปจจัยภายนอก
โอกาส (O)
O1. กฎกระทรวงมอบอํ านาจให สป.กค. ปฏิ บัติภ ารกิจ ทั้ ง ใน
ระดับกระทรวงและในระดับกรม
O2. องคความรูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมสามารถ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
O3. การบริหารจัดการภาครัฐใหการสนับสนุนหนวยงานในการ
นําความรูไปเปนเครื่องมือในการยกระดับ คุณภาพการปฏิบัติงาน
O4 กระแสสัง คมเร งรัด ใหภาคราชการมี การบริหารจัดการที่ มี
คุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม สอดคลอง
กับหลักธรรมาภิบาล
ภัยคุกคาม (T)
กลยุทธเพื่อการขยายงาน (ST)
กลยุทธเพื่อการปรับปรุง (WT)
T1. การเปลี่ยนแปลงของนโยบายที่มาจากผลกระทบทาง
ST1. ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ WT1. ขับเคลื่อนทางยุทธศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
การเมือง
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
T2. ปริมาณงานที่นอกเหนือภารกิจมีจํานวนมาก อาทิ งานให
ความรวมมือจากหนวยงานภายนอก งานตามนโยบายรัฐบาล ซึ่ง
สงผลตองานประจํา
T3. ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการของรัฐที่ไมเพียงพอตอ
ความตองการของบุคลากร
T4. ขาดความรวมมือและขาดการมีสวนรวมจากหนวยงาน
ภายนอก
- ภัยการเมืองที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการงานและคน
รวมทั้งงบประมาณของ สป.กค.
- เงินงบประมาณที่ไดรับไมสามารถใชไดกับทุกภารกิจ/งานใน
หนาทีท่ ี่เกี่ยวของ

ตารางที่ 11 การกําหนดกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดวยวิธี SWOT MATRIX
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จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรทําใหทราบถึงแหลงที่มาความเสี่ยงขององคกร
หรือปจจัยเสี่ยง ซึ่งสามารถสรุปเปนปจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกไดเปนประเด็นตางๆ ดังนี้






ปจจัยภายใน
ทัศนคติ และวัฒนธรรมขององคกร
ความรู และความชํานาญงานของบุคลากร
การสื่อสาร ความรวมมือและการประสานงาน
ความกาวหนาในสายอาชีพ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน






ปจจัยภายนอก
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
นโยบายของรัฐบาล
หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงาน
ระบบการตรวจสอบจากภายนอก

ตารางที่ 12 การสรุปปจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดนําปจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกมาพิจารณา
ศึกษาใหการวางกลยุทธขององคกรคลอบคลุมและเชื่อมโยงกับปจจัยเสี่ยงตางๆ ดังตาราง
ปจจัยเสี่ยง







ภายใน
ทัศนคติ และวัฒนธรรมขององคกร
ความรู และความชํานาญงานของ
บุคลากร
การสื่อสาร ความรวมมือและการ
ประสานงาน
ความกาวหนาในสายอาชีพ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง












ภายนอก
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
นโยบายของรัฐบาล
หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงาน
ระบบการตรวจสอบจากภายนอก







กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกระทรวงการคลัง
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
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ปจจัยเสี่ยง



กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

ตารางที่ 13 การเชื่อมโยงปจจัยเสี่ยงกับกลยุทธของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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สวนที่ 2
สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556 - 2559
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559
วิสัยทัศน : มุงสูความเปนเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ :
1. พัฒนายุทธศาสตรและระบบบริหารจัดการใหองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. บริหารองคกรสูความเปนเลิศ ในดานทรัพยากรบุคคลและระบบขอมูลสารสนเทศ
เปาประสงค :
1. ยุทธศาสตรที่มีทิศทางชัดเจน และการบริหารจัดการที่โปรงใส มุงสูประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชน
2. บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
เปาประสงค
ของประเทศ

: ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลังและระบบเศรษฐกิจ

กลยุทธที่ 1.1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เปาประสงคของกลยุทธ : เพื่อใหหนวยงานนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
กลยุทธที่ 1.2 : ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ
เปาประสงคของกลยุทธ : พัฒนาระบบการดําเนินงานสารนิเทศการคลังใหเกิดประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
เปาประสงค

: หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธที่ 2.1 : กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
เปาประสงคของกลยุทธ : หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธที่ 2.2 : สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
เปาประสงคของกลยุทธ : เพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559

46

ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ
เปาประสงค

: บุคลากรมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธที่ 3.1 : พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู
เปาประสงคของกลยุทธ : บุคลากรมีความรู คูคุณธรรม มุงประโยชนสุขของประชาชน
กลยุทธที่ 3.2 : พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เปาประสงคของกลยุทธ : เพิ่มสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 4 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
เปาประสงค

: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 4.1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง
เปาประสงคของกลยุทธ : เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให
สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัย รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือขาย การใชขอมูลรวมกันอยางปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 4.2 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)
เปาประสงคของกลยุทธ : เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ใหครอบคลุมและทั่วถึง
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ความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและหนวยงานที่รับผิดชอบ
กลยุทธ

หนวยงานรับผิดชอบ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร

ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

กลุมสารนิเทศการคลัง

กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี สํานักตรวจสอบและประเมินผล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
สวนตรวจสอบภายในระดับกรม
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักบริหารกลาง
สํานักตรวจสอบและประเมินผล
กลุมกฎหมาย

พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตารางที่ 13 การเชื่อมโยงกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังกับหนวยงานที่รับผิดชอบ
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ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางเปาประสงคกับตัวชี้วัดของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอการ ระดับความสําเร็จของการติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง แผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลังดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ระดับความสําเร็จของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง
ระดับความสําเร็จของโครงการเผยแพร-ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ของกระทรวงการคลังสูสาธารณชน
ระดับความสําเร็จของการเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรม
Roadshow และการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ
หนวยงานในกํากับดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพและตาม
หลักธรรมาภิบาล

รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับการ
ตอบสนอง
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน
รอยละของของจํานวนงานตรวจสอบที่ดําเนินการแลวเสร็จตาม
แผนการตรวจสอบประจําป
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยงานผลผลิต
ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
ระดับความสําเร็จการจัดทําโครงการกิจกรรมพิเศษและงาน CSR
ระดับความสําเร็จการจัดทําโครงการจัดสรางระบบเสียงตามสาย
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จการจัดทําโครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
ระดับความสําเร็จการจัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช
สมบัติครบ 70 ป
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการจัดการเรื่องราวรองทุกข
รอยละความสําเร็จของการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการเพื่อการประสานงานที่เกี่ยวของ
ในคดีความทั่วไปคดีปกครอง
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการในการตรวจพิจารณารางสัญญา
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

บุคลากรมีความรูและสามารถ
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากร
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงการคลัง (ดานบริหาร)
และประสิทธิผล
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการฝกอบรมวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
กระทรวงการคลังที่มี
ประสิทธิภาพ

ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบบูรณาการขอมูลภาษี
(Tax Information Portal)
ระดับความสําเร็จการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรแมขายและระบบ
คอมพิวเตอรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ระดับความสําเร็จในการบํารุงรักษา เชาบริการ และปรับปรุงขอมูล
สารสนเทศระบบอินเตอรเน็ต และระบบอินทราเน็ต
ระดับความสําเร็จการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง และ สร.
ระดับความสําเร็จการบํารุงรักษาระบบแมขายกระทรวงการคลัง
ระดับความสําเร็จการบริการระบบเครือขายสื่อสารขอมูลสวนกลาง
และสวนภูมิภาค ในเรื่องการเชาวงจรสื่อสารความเร็วสูงและการ
บํารุงรักษาอุปกรณระบบเครือขาย
ระดับความสําเร็จในการใหบริการ Help Desk
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการขยายขีดความสามารถใน
การผลิตสื่อ Digital Content และพัฒนา Application สําหรับ
สําหรับอุปกรณสมัยใหม ไดแก Smart Phone, Tablet เปนตน
ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายพรอมอุปกรณทดแทนเครื่องเดิมระบบอินเทอรเน็ต
กระทรวงการคลัง
ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายพรอมอุปกรณทดแทนเครื่องเดิมระบบอินทราเน็ต
กระทรวงการคลัง
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการศูนยบริการขอมูลเศรษฐกิจ
การคลัง (Government Fiscal Information Service Center)
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการใหบริการทรัพยากรเพื่อการ
ประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอรในรูปแบบ Cloud Computing
ของกระทรวงการคลัง (MOF Cloud Service)
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการคลัง
รอยละความสําเร็จในการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) (O&M)
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการระบบรายงานการติดตามและ
เรงรัดการใชจายเงินงบประมาณในระดับศูนยตนทุน (EIS GFMIS)
ตารางที่ 14 การเชื่อมโยงเปาประสงคกับตัวชี้วัดขององคกร
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สวนที่ 3
โครงการตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556 - 2559

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559

52

ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร กลยุทธและโครงการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โครงการที่ 1 : การติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการของ
กระทรวงการคลังดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
กลยุทธที่ 1.1 :
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผล
สัมฤทธิ์

ยุทธศาสตรที่ 1 :
เสริมสรางความเชื่อมั่นตอ
การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง

สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง
ประเด็นที่ 3 : การสรางความมั่นคง
ทางการคลัง

กลยุทธที่ 1.2 :
ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิง
รุกที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ
สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง
ประเด็นที่ 3 : การสรางความมั่นคง
ทางการคลัง
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โครงการที่ 2 : การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โครงการที่ 3 : การจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ และติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
โครงการที่ 4 : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง

โครงการที่ 1 : โครงการเผยแพร-ประชาสัมพันธขอ มูลขาวสารของ
กระทรวงการคลังสูส าธารณชน
โครงการที่ 2 : โครงการเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรม Roadshow และ
การเจรจาธุรกิจประชุมนานาชาติ
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โครงการที่ 1 : กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โครงการที่ 2 : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 2 :
พัฒนาและบริหารจัดการ
การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง

กลยุทธที่ 2.1 :
กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง
ประเด็นที่ 4 : การสงเสริมความโปรงใสใน
การดําเนินงานของภาครัฐ

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559

โครงการที่ 3 : การดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจําป
โครงการที่ 4 : การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
โครงการที่ 5 : การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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โครงการที่ 1 : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
โครงการที่ 2 : การการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
ยุทธศาสตรที่ 2 :
พัฒนาและบริหารจัดการ
การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง

กลยุทธที่ 2.2 :
สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง
ประเด็นที่ 4 : การสงเสริมความโปรงใสใน
การดําเนินงานของภาครัฐ

โครงการที่ 3 : การจัดกิจกรรมพิเศษและงาน CSR
โครงการที่ 4 : การจัดสรางระบบเสียงตามสาย
โครงการที่ 5 : การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
โครงการที่ 6 : การเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ป
โครงการที่ 7 : การพัฒนาการจัดการเรื่องราวรองทุกข
โครงการที่ 8 : การดําเนินการพิจารณาอุทธรณคาํ สั่งทางปกครองของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคาํ สั่งทางปกครอง
โครงการที่ 9 : การดําเนินการประสานงานคดี
โครงการที่ 10 : การตรวจพิจารณารางสัญญาของสํานักงานกระทรวงการคลัง
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กลยุทธที่ 3.1 :
พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกร
แหงการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 3 :

สรางศักยภาพ
บุคลากร
สูความเปนเลิศ

สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง
ประเด็นที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของกระทรวงการคลัง

กลยุทธที่ 3.2 :
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อ
เพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

โครงการที่ 1 : การพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร)

โครงการที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

โครงการที่ 1 : การฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง
ประเด็นที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของกระทรวงการคลัง
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โครงการที่ 1 : การบูรณาการขอมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษี กระทรวงการคลัง
โครงการที่ 2 : การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตรที่ 4 :
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของ
กระทรวงการคลัง

กลยุทธที่ 4.1 :
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง
สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง
ประเด็นที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของกระทรวงการคลัง

โครงการที่ 3 : การขยายขีดความสามารถในการผลิตสื่อ Digital Content และ
พัฒนา Application สําหรับอุปกรณสมัยใหม ไดแก Smart phone,
Tablet เปนตน
โครงการที่ 4 : การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขา ยพรอมอุปกรณทดแทน
เครื่องเดิมระบบอินเทอรเน็ตกระทรวงการคลัง
โครงการที่ 5 : การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขา ยพรอมอุปกรณทดแทน
เครื่องเดิมระบบงานอินทราเน็ตของกระทรวงการคลัง
โครงการที่ 6 : ศูนยบริการขอมูลเศรษฐกิจการคลัง
(Government Fiscal Information Service Center)
โครงการที่ 7 : การใหบริการทรัพยากรเพื่อการประมวลผลดวยระบบ
คอมพิวเตอรในรูปแบบ Cloud Computing ของ
กระทรวงการคลัง (MOF Cloud Service)
โครงการที่ 8 : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบความมั่นคงปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลัง
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ยุทธศาสตรที่ 4 :
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของ
กระทรวงการคลัง

กลยุทธที่ 4.2 :
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)
สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง
ประเด็นที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของกระทรวงการคลัง
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โครงการที่ 1 : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส GFMIS

โครงการที่ 2 : ระบบรายงานการติดตามและเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณใน
ระดับศูนยตนทุน (EIS GFMIS)
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โครงการและตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559
ยุทธศาสตรและกลยุทธ

โครงการ
(ผูรับผิดชอบ)

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางความ
เชื่อมั่นตอการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 1.1 ขับเคลื่อน
การติดตาม ประเมินผล
ยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ การดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ของกระทรวงการคลังดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
(สนย.)
การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง
(สนย.)

งบประมาณ (หนวย:ลานบาท)

2556 2557 2558 2559

-

-

-

-

-

-

-

-

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
(สนย.)

-

-

-

-

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง
(สนย.)

5

-

-

-
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ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จ
ของการติดตาม ประเมินผล
การดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการของกระทรวงการคลัง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
ระดับความสําเร็จของการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง

เปาหมาย
2556 2557 2558 2559

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5

ระดับ 5

-

-
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-

โครงการ
(ผูรับผิดชอบ)
กลยุทธที่ 1.2 ดําเนินงานสื่อสาร
การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
สารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่
ขาวสารของกระทรวงการคลังสู
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี สาธารณชน
ประสิทธิภาพ
(กสค.)
ยุทธศาสตรและกลยุทธ

การเผยแพรและประชาสัมพันธ
กิจกรรม Roadshow และการเจรจา
ธุรกิจประชุมนานาชาติ
(กสค.)

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559

งบประมาณ (หนวย:ลานบาท)

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2556 2557 2558 2559

2556 2557 2558 2559
- ระดับความสําเร็จของโครงการ ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของกระทรวงการคลังสู
สาธารณชน
-

-

-

-

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
ระดับความสําเร็จของการ
เผยแพรและประชาสัมพันธ
กิจกรรม Roadshow และการ
เจรจาธุรกิจประชุมนานาชาติ
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและบริหาร
จัดการการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 2.1 กํากับ ตรวจสอบ
การดําเนินงานของหนวยงานใน
สังกัดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

โครงการ
(ผูรับผิดชอบ)

งบประมาณ (หนวย:ลานบาท)

2556 2557 2558 2559

ตัวชี้วัด

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
100 100 100 100

กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(สตป.)
การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
(สตก.)
การดําเนินงานตามแผน
การตรวจสอบประจําป
(สตน.)

1.8

1.8

1.8

-

-

-

-

ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจสอบภายใน

-

-

-

-

รอยละของจํานวนงานตรวจสอบที่ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
100 100 100 100
ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนการ
ตรวจสอบประจําป

การจัดทําคํารับรองและประเมินผล
การปฏิบัติราชการของสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงการคลัง
(กพร.)
การจัดทําคํารับรองและประเมินผล
การปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
(กพร.)

-

-

-

-

-

-

-

-

ระดับความสําเร็จในการการจัดทํา ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
คํารับรองและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงการคลัง
ระดับความสําเร็จในการการจัดทํา ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
คํารับรองและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559

1.8 รอยละของจํานวนขอเสนอแนะ
จากการตรวจราชการที่ไดรับการ
ตอบสนอง

เปาหมาย
2556 2557 2558 2559

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
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กลยุทธที่ 2.2 สงเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการองคกร

งบประมาณ (หนวย:ลานบาท)
โครงการ
(ผูรับผิดชอบ)
2556 2557 2558 2559
การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
(สบก.)
การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ (สบก.)

การจัดกิจกรรมพิเศษและงาน CSR
(สบก.)

-

15

15

การจัดสรางระบบเสียงตามสาย
(สบก.)

-

5

-

การพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (สบก.)

-

-

10

การเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช
สมบัติครบ 70 ป (สบก.)

-

-

-

การพัฒนาการจัดการเรื่องราวรอง
ทุกข
(สตป.)
การดําเนินการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครองของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
(กกม.)

-

-

-

-

-

-

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต
ระดับความสําเร็จในการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการ

เปาหมาย
2556 2557 2558 2559
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5

15 ระดับความสําเร็จการจัดทํา
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
โครงการกิจกรรมพิเศษและงาน
CSR
- ระดับความสําเร็จการจัดทํา
- ระดับ 5 โครงการจัดสรางระบบเสียงตาม
สาย
- ระดับความสําเร็จการจัดทํา
- ระดับ 5 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
10 ระดับความสําเร็จการจัดทํา
- ระดับ 5
โครงการเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 70 ป
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
- ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาการจัดการเรื่องราวรองทุกข
-

รอยละความสําเร็จของการเสนอ
เรื่องเพื่อพิจารณาตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
คําสั่งทางปกครอง

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
100 100 100 100
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โครงการ
(ผูรับผิดชอบ)
การดําเนินการประสานงานคดี
(กกม.)
การตรวจพิจารณารางสัญญาของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
(กกม.)

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559

งบประมาณ (หนวย:ลานบาท)

ตัวชี้วัด

2556 2557 2558 2559
- รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการเพื่อการประสานงานที่
เกี่ยวของในคดีความทั่วไป
คดีปกครอง
- รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการในการตรวจพิจารณา
รางสัญญาของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

เปาหมาย
2556 2557 2558 2559

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
100 100 100 100
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
100 100 100 100
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ยุทธศาสตรที่ 3 สรางศักยภาพ
บุคลากรสูความเปนเลิศ
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาบุคลากร
ดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู

โครงการ
(ผูรับผิดชอบ)

งบประมาณ (หนวย:ลานบาท)

2556 2557 2558 2559

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2556 2557 2558 2559

การพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง
(ดานบริหาร)
(สบค.)

8

8

8

8

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงการคลัง
(ดานบริหาร)

การพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
(สบค.)

1.7

1.8

1.8

1.8

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

3.6

3.6

3.6

3.6

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
โครงการฝกอบรมวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาบุคลากรของ การฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยี
กระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพ สารสนเทศและการสื่อสาร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ (ศทส.)
สื่อสาร

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559
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โครงการ
(ผูรับผิดชอบ)

ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาและเพิ่ม
การบูรณาการขอมูลสารสนเทศ 3
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
กรมภาษี กระทรวงการคลัง
สารสนเทศและการสื่อสารของ
(ศทส.)
กระทรวงการคลัง
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง
(ศทส.)

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559

งบประมาณ (หนวย:ลานบาท)

2556 2557 2558 2559

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2556 2557 2558 2559

ระดับ 5

81.4

-

-

-

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ระบบบูรณาการขอมูลภาษี
(Tax Information Portal)

39.9

-

-

-

8.5

8.5

8.5

8.5

15

15

15

15

15

15

15

15

ระดับความสําเร็จการปรับปรุง ระดับ 5 ระบบคอมพิวเตอรแมขายและ
ระบบคอมพิวเตอรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง
ระดับความสําเร็จในการ
- ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
บํารุงรักษา เชาบริการ และ
ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศ
ระบบอินเตอรเน็ต และระบบ
อินทราเน็ต
ระดับความสําเร็จการ
- ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง และ สร.
ระดับความสําเร็จการ
- ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
บํารุงรักษาระบบแมขาย
กระทรวงการคลัง

-

-
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โครงการ
(ผูรับผิดชอบ)

งบประมาณ (หนวย:ลานบาท)

2556 2557 2558 2559
160 160 160 160 ระดับความสําเร็จการบริการ
ระบบเครือขายสื่อสารขอมูล
สวนกลางและสวนภูมิภาค ใน
เรื่องการเชาวงจรสื่อสาร
ความเร็วสูงและการบํารุงรักษา
อุปกรณระบบเครือขาย
5
5
5 ระดับความสําเร็จในการ
ใหบริการ Help Desk

การขยายขีดความสามารถในการผลิต
สื่อ Digital Content และพัฒนา
Application สําหรับอุปกรณ
สมัยใหม ไดแก Smart Phone,
Tablet เปนตน
(ศทส.)

-

6

-

-

การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
พรอมอุปกรณทดแทนเครื่องเดิม
ระบบอินเทอรเน็ตกระทรวงการคลัง
(ศทส.)

-

8

-

-

การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
พรอมอุปกรณทดแทนเครื่องเดิม
ระบบอินทราเน็ตกระทรวงการคลัง

-

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559

ตัวชี้วัด

9
-

-

ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานโครงการขยายขีด
ความสามารถในการผลิตสื่อ
Digital Content และพัฒนา
Application สําหรับ สําหรับ
อุปกรณสมัยใหม ไดแก Smart
Phone, Tablet เปนตน
ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานโครงการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
พรอมอุปกรณทดแทนเครื่อง
เดิมระบบอินเทอรเน็ต
กระทรวงการคลัง
ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานโครงการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

เปาหมาย
2556 2557 2558 2559
- ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5

-

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5

-

ระดับ 5

-

-

-

ระดับ 5

-

-

ระดับ 5

-

-
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(ศทส.)

โครงการ
(ผูรับผิดชอบ)

งบประมาณ (หนวย:ลานบาท)

2556 2557 2558 2559

ศูนยบริการขอมูลเศรษฐกิจการคลัง
(Government Fiscal Information
Service Center)
(ศทส.)

-

-

30

-

การใหบริการทรัพยากรเพื่อการ
ประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอรใน
รูปแบบ Cloud Computing ของ
กระทรวงการคลัง (MOF Cloud
Service)
(ศทส.)

-

-

50

-

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการคลัง
(ศทส.)

-

35

-

-

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559

ตัวชี้วัด
พรอมอุปกรณทดแทนเครื่อง
เดิมระบบอินทราเน็ต
กระทรวงการคลัง
ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
โครงการศูนยบริการขอมูล
เศรษฐกิจการคลัง
(Government Fiscal
Information Service
Center)
ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
โครงการใหบริการทรัพยากร
เพื่อการประมวลผลดวยระบบ
คอมพิวเตอรในรูปแบบ Cloud
Computing ของ
กระทรวงการคลัง (MOF
Cloud Service)
ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการคลัง

เปาหมาย
2556 2557 2558 2559

-

-

ระดับ 5

-

-

-

ระดับ 5

-

-

ระดับ 5

-

-
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ
กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)

โครงการ
(ผูรับผิดชอบ)
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
(ศทส.)
ระบบรายงานการติดตามและเรงรัด
การใชจายเงินงบประมาณในระดับ
ศูนยตนทุน (EIS GFMIS)
(ศทส.)

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559

งบประมาณ (หนวย:ลานบาท)

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2556 2557 2558 2559

2556 2557 2558 2559
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
350 350 350 350 รอยละความสําเร็จในการ
ดําเนินการปฏิบัติงานและ
บํารุงรักษาระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
(O&M)
10
- ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
- ระดับ 5 โครงการระบบรายงานการ
ติดตามและเรงรัดการใช
จายเงินงบประมาณในระดับ
ศูนยตนทุน (EIS GFMIS)
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จัดทําโดย
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถ. พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท : 0 2273 9021 ตอ 2647
โทรสาร : 0 2273 9140
เว็ปไซต : http://palad.mof.go.th

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท (662) 273-9021 ตอ 2647 โทรสาร (662) 273-9140
http://palad.mof.go.th

