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ค าน า 

 ลักษณะส าคัญขององค์การ คือ ภาพรวมของส่วนราชการ สิ่งส าคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการด าเนินงาน และ
ความท้าทายที่เผชิญอยู่ โดยอธิบาย 1) ลักษณะส าคัญของส่วนราชการที่เป็นการอธิบายถึงสภาพแวดล้อมการ
ด าเนินงานของส่วนราชการและความสัมพันธ์ที่ส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนราชการอ่ืน และ
ประชาชนโดยรวม  และ 2) สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการที่อธิบายถึงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ และระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 
โดยเป็นการตอบค าถามในลักษณะส าคัญขององค์การ ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยค าถาม  13 ข้อ ดังได้กล่าวในรายละเอียดของลักษณะส าคัญขององค์การ  
โดยต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงได้มีการทบทวนลักษณะส าคัญขององค์การของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และข้อมูลอ่ืนๆ ให้เป็น
ปัจจุบัน ส าหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินการในหมวด 1 – 6 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

  

 

 
 
 



สารบัญ 

ค าน า 
ลักษณะองค์การ 
ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ 
 1. พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย 
 2. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรม 
 3. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 4. สินทรัพย ์ 
 5. กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
 6. โครงสร้างองค์การ 
 7. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 8. ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน 
สภาวการณ์ขององค์การ 
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

9. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
10. การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน 
11. แหล่งข่อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 
12. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 13. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะส าคัญขององค์การ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 1  

ลักษณะองค์การ : คุณลักษณะส าคัญของส่วนราชการคืออะไร 

 
 
 
 

 
 หน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการ  

 ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  พ.ศ. 255 1
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวง  
แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2556 ก าหนดให้ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงาน 
จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัด
กระทรวงการคลังโดยเฉพาะ รวมทั้ง ก ากับและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวง ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอความเห็นและค าแนะน าในการก าหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
ในกระทรวง 

(2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการ 

(3) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการก าหนด
นโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 

(4) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและ
กฏหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

(5) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราว 
ร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง  

(6) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่น 
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

(7) เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้ค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบายและ
แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง 

(8) มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเพื่อท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวงการคลัง 

(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงหรือ
ตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  

ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ 

(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย 
 



๒ 

 

    
 

 
 ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของส่วนราชการ 

      พันธกิจหรือภารหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความส าคัญและมีผลต่อ 
การด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังให้บรรลุผลส าเร็จ   

พันธกิจ ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ 
1. เสนอความเห็นและค าแนะน าในการก าหนดนโยบาย 
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงานในกระทรวง 

มีผลต่อการบริหารงานและทิศทางการด าเนินงาน  

2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้ง
การแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการ 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการบรหิารและพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวง รวมถึงการก าหนดนโยบายและวางแผน
เพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 

มีผลต่อสมรรถนะหลักของหน่วยงาน 

4. ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

มีผลต่อการบริหารงานและการด าเนินงาน 

5. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวง 

มีความส าคัญต่อการควบคุมการด าเนินงานให้บรรลุภารกิจของ
หน่วยงาน และแก้ไขปญัหาได้อย่างทันท่วงที 

6. เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชน
เพื่อเสรมิสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

สร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 

7. เป็นศูนย์ข้อมลูสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้
ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง   

บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดจิิทัล 

8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุม้ครองจริยธรรม
ในกระทรวง 

 
หมายเหตุ  ข้อมูลพันธกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2555 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556  
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 กลไก/วิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจ 
 

หน้าที่และพันธกิจที่มีการส่งมอบ งานบริการ/ผลผลิตที่ส าคัญ วิธีการส่งมอบ ผู้รับมอบ 

พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของ
กระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบาย
เป็นแนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการ 

งานบริการ : ให้ข้อเสนอแนะ และ
ข้อมูล 
 
ผลผลิต : แผนปฏบิัติราชการของ
กระทรวงการคลังและส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

- ส่งมอบโดยตรง 
วิธีการ 
1. เวียนแจ้งผ่านหนังสือ
ราชการ 
๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 
3. ติดต่อหน่วยงานผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

ทุกส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง  

เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการ
คลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

งานบริการ :  
- ห้องแถลงข่าว สถานที่รองรับ
นักข่าว 
- ช่องทางรับข่าวสาร 
 
ผลผลิต : ข้อมูลด้านการคลัง เช่น 
ข่าวแถลง/ภาพขา่ว/เอกสาร
ประชาสัมพันธ ์

1. ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น Social 
application หรือกลุ่ม
เครือข่าย  รายการทาง
โทรทัศน์ 
2. เผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ 
3. ติดต่อหน่วยงานผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

- ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง 
- รัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลัง 
- หนว่ยงานในก ากับ
กระทรวงการคลัง 
- สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ 

ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงรวมถึง
การก าหนดนโยบายและวางแผนเพื่อ
บริหารและพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวง 

งานบริการ : ส่งเสริมและถ่ายทอด
องค์ความรู ้
 
ผลผลิต : ความรู้ความเขา้ใจใน
หลักสูตรที่จัดขึ้น  

จัดอบรม สัมมนา และศึกษา
ดูงาน 
 
 
 

บุคลากรของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงการคลัง   

เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของ
กระทรวง ตลอดจนให้ค าแนะน า
เกี่ยวกบันโยบายและแผนการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

งานบริการ :  
- ระบบข้อมูล 
- ระบบเครื่องคอมพิวเตอร ์ 
- ระบบเครือข่าย 
- ระบบรักษาความปลอดภยัทาง
คอมพิวเตอร์ 
- helpdesk 
ผลผลิต :  
- ระบบส านักงานดิจิทัลเพื่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
- ระบบสารสนเทศ 
- ระบบงาน 
- ความปลอดภยัของข้อมูล 

- ส่งมอบโดยตรง 
1. เวียนแจ้งผ่านหนังสือ
ราชการ 
2. ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 
3. ติดต่อที่หน่วยงาน 
4. เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต 
และอินทราเน็ต 

- ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง  
- สาธารณชน 

การจัดประชารัฐสวัสดกิารเพื่อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม  
(ภารกิจตาม พรบ. การจัดประชารัฐ
สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและ
สังคม พ.ศ. 2562) 

งานบริการ :  
- ระบบลงทะเบียนเพือ่สวัสดิการ
แห่งรัฐ 
ผลผลิต :  
- ฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐ 

เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต และ
อินทราเน็ต 

- กรมบัญชีกลาง 
- ส านักงานเศรษฐกิจ

การคลัง 
- ประชาชน 
- หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
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 เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการ 

วิสัยทัศน์ 
เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

1) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนนิงาน 
  เป้าหมาย : หน่วยงานในสังกัดสามารถด าเนินงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางการพัฒนา :  - ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
    - เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
2) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 
 เป้าหมาย : บุคลากรมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
 แนวทางการพัฒนา :  - ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
    - จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 เป้าหมาย : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ 
 แนวทางการพัฒนา :  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพ่ือรองรับการบริหารงานของ
กระทรวงการคลัง 
หมายเหตุ  ข้อมูลแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง)  
 

ค่านิยม 
และอัตลักษณ์ 

“รสส” 
“ร” : รับผิดชอบ 
“ส” : เสียสละ 
“ส” : สามัคคี 

 
 
 
 
 
 
 

(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม 
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 2.2  สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของ 
ส่วนราชการ 

สมรรถนะหลัก พันธกิจของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
1. บริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ 

กระทรวงการคลัง รวมถึงการก าหนดนโยบายและวางแผนเพ่ือ
บริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 

2. บริหารจัดการข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการเงินและการคลังของ
กระทรวงการคลัง 

เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินและการคลังของ
กระทรวง ตลอดจนให้ค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบายและแผนการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการ
ใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการเงินการคลัง เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพ่ือ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
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 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ และมีการจ าแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและ
ประเภท 

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จ าแนกบุคลากร ได้ดังนี้ 
 ข้าราชการ  
 ลูกจ้างประจ า  
 พนักงานราชการ  
 ลูกจ้างชั่วคราว 

 
โดยมีจ านวนบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และส านักงานรัฐมนตรี ดังนี้  

หน่วยงาน 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวมทั้งสิ้น 

กรอบ 
คน

ครอง 
กรอบ 

คน
ครอง 

กรอบ 
คน

ครอง 
กรอบ 

คน
ครอง 

กรอบ 
คน

ครอง 
ส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลัง 

11 9 4 4 22 18 19 18 56 49 

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 232 210 15 15 72 64 183 156 502 447 
- ส่วนกลาง 16 13 - - - - - - 16 13 
- กลุ่มกฎหมาย 9 9 - - 2 2 11 7 22 18 
- กลุ่มตรวจสอบภายใน 10 10 - - 4 4 2 1 16 15 
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ

ทุจริต 
5 5 - - - - 10 8 15 13 

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 8 7 - - 2 2 6 6 16 15 
- กลุ่มสารนิเทศการคลัง 10 8 1 1 8 7 7 7 26 23 
- ส านักบริหารกลาง 51 47 10 10 27 22 58 49 146 128 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
43 37 1 1 4 3 33 23 81 64 

- ส านักตรวจสอบและ
ประเมินผล 

22 202 2 2 13 12 32 32 69 66 

- ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 17 16 - - - - 9 9 26 25 
- ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 41 39 1 1 12 12 15 10 69 66 

รวมทั้งสิ้น 243 218 19 19 94 82 202 174 558 464 
 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ  พฤศจิกายน 2563 โดยส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
  

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
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กรอบอัตราก าลังข้าราชการ ส านักงานรัฐมนตรี และส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง แยกตามสายงาน 

สายงาน 

ระดับต าแหน่ง/จ านวน 

รวม (คน) 
บริหาร อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป 

สูง ต้น สูง ต้น ทว ชช ชพ ปก/ชก/ชพ ปก/ชก อว ชง ปง/ชง 

ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง        

  
    

  สายงาน        
  

    
1 นักบริหาร 5 1 

     
  

   
6 

2 ผู้ตรวจราชการ 6 
      

  
   

6 
3 ผู้อ านวยการ 

  
4 

    
  

   
4 

4 ผู้อ านวยการเฉพาะ 
   ด้านคอมพิวเตอร ์   

1 
    

  
   

1 

5 นักวิชาการคลัง 
    

1 
  

  
   

1 
6 นิติกร 

    
1 2 2  14 

   
19 

7 นักวิชาการ 
   คอมพวิเตอร ์     

1 2 5  24 
   

32 

8 นักวิเคราะห์นโยบาย 
   และแผน     

1 3 11  29 
   

44 

9 นักวิชาการตรวจสอบ 
   ภายใน      

1 1 7  
   

9 

10 นักประชาสัมพันธ ์
      

1  6 
   

7 
11 นักวิชาการเงินและ 
      บัญช ี       

1 
 

6 
   

7 

12 นักวิชาการพัสด ุ
      

1  5 
   

6 

13 นักทรัพยากรบุคคล 
     

1 3  21 
   

25 
14 นักจัดการงาน 
      ทัว่ไป       

1 
 

3 
   

4 

15 เจ้าพนกังาน 
      การเงินและบัญช ี        

  
  

10 10 

16 เจ้าพนกังานธุรการ 
       

  1 3 33 37 

17 เจ้าพนกังานโสต 
     ทัศนศึกษา        

  
  

2 2 

18 เจ้าพนกังาน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์        

  
  

1 1 

19 เจ้าพนกังานพัสด ุ
       

  
  

5 5 
20 เจ้าพนกังานเครื่อง 
      คอมพิวเตอร ์        

  
4 

 
2 6 

  รวม 11 1 6 0 4 9 28 7 115 5 4 53 243 

 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2563  โดย ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
 



๘ 

 

    
 

 
 ข้อก าหนดพื้นฐานด้านการศกึษาส าหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่างๆ 

 บัญชีมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง/มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และจัดต าแหน่งข้าราชการ  
พลเรือนสามัญของทุกส่วนราชการ เข้าประเภทต าแหน่ง สายงาน และระดับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง ข้อก าหนดพ้ืนฐานการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคลากร 

1. นักวิชาการคลัง 

1. ได้รับปริญญาตรี หรือ โท หรือ เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการ
บัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกจิ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นวา่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัต ิหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
2. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอืน่ที่ อ.ก.พ. กรม พิจารณาเห็นวา่มีความรู้ที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันกบัสาขาวิชาหรือทางตามที่ระบใุนข้อ 1 ซ่ึงมีความเหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยา่งอื่นที่ ก.พ. ก าหนดวา่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

2. นิติกร 
1. ได้รับปริญญาตรี หรือ โท หรือ เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
นิติศาสตร์ 
2. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยา่งอื่นที่ ก.พ. ก าหนดวา่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

3. นักวิชาการคอมพวิเตอร ์
1. ได้รับปริญญาตรี หรือ โท หรือ เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด 
สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพวิเตอร์ 
2. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยา่งอื่นที่ ก.พ. ก าหนดวา่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1. ได้รับปริญญาตรี หรือ โท หรือ เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางที่ส่วนราชการเจา้สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยา่งอื่นที่ ก.พ. ก าหนดวา่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

5. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

1. ได้รับปริญญาตรี หรือ โท หรือ เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการ
บัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึง่หรือหลายสาขาวิชา
ดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
หรือสาขาวิชาอื่นที ่ก.พ. ก าหนดว่าใช้เปน็คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
2. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอืน่ที่ อ.ก.พ. กรม พิจารณาเห็นวา่มีความรู้ที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันกบัสาขาวิชาหรือทางตามที่ระบใุนข้อ 1 ซ่ึงมีความเหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยา่งอื่นที่ ก.พ. ก าหนดวา่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

6. นักประชาสัมพันธ ์
1. ได้รับปริญญาตรี หรือ โท หรือ เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางที่ส่วนราชการเจา้สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยา่งอื่นที่ ก.พ. ก าหนดวา่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

7. นักวิชาการเงินและบัญช ี

1. ได้รับปริญญาตรี หรือ โท หรือ เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการ
บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลาย
สาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัต ิหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
2. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอืน่ที่ อ.ก.พ. กรม พิจารณาเห็นวา่มีความรู้ที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันกบัสาขาวิชาหรือทางตามที่ระบใุนข้อ 1 ซ่ึงมีความเหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยา่งอื่นที่ ก.พ. ก าหนดวา่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

8. นักวิชาการพัสด ุ

1. ได้รับปริญญาตรี หรือ โท หรือ เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางที่ส่วนราชการเจา้สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยา่งอื่นที่ ก.พ. ก าหนดวา่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 



๙ 

 

    
 

ต าแหน่ง ข้อก าหนดพ้ืนฐานการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคลากร 

9. นักทรัพยากรบุคคล 
1. ได้รับปริญญาตรี หรือ โท หรือ เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางที่ส่วนราชการเจา้สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยา่งอื่นที่ ก.พ. ก าหนดวา่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

10. นักจัดการงานทั่วไป 
1. ได้รับปริญญาตรี หรือ โท หรือ เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางที่ส่วนราชการเจา้สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยา่งอื่นที่ ก.พ. ก าหนดวา่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

11. เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วน
ราชการเจ้าสังกัดเห็นวา่เหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจา้สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจา้สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยา่งอื่นที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

12. เจ้าพนักงานธุรการ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วน
ราชการเจ้าสังกัดเห็นวา่เหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจา้สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจา้สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยา่งอื่นที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

13. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วน
ราชการเจ้าสังกัดเห็นวา่เหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
ที่สว่นราชการเจา้สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจา้สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยา่งอื่นที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

14. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วน
ราชการเจ้าสังกัดเห็นวา่เหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจา้สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจา้สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยา่งอื่นที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

15. เจ้าพนักงานพัสด ุ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วน
ราชการเจ้าสังกัดเห็นวา่เหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจา้สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจา้สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยา่งอื่นที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

16. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ์

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั ในสาขาวิชาไฟฟา้และ
อิเล็กทรอนิกส์ ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ หรอืสารขาวิชาอื่นที ่ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยโีทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่ง หรอืหลายสาขาวิชาดังกลา่ว ในทางที่ส่วนราชการเจา้สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหนา้ที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรอืสาขาวิชาอื่นที ่ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุฯสมบัติเฉพาะต าแหน่งนี้
ได้ 
3. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยา่งอื่นที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 



๑๐ 

 

    
 

 
 องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการท างานเพ่ือบรรลุพันธกิจและ

วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
 

ประเภทบุคคลากร องค์ประกอบที่ส าคัญที่ท างานการท างานบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ 

ข้าราชการ 
 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือน

ร่วมงาน  
 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงาน  
 ยกย่องชมเชยในคุณความดีที่ให้กับองค์กร 
 การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ  
 ความรู้ทางสายอาชีพ 
 การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานและองค์ความรู้ด้านอื่นๆ 

ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 การให้ความส าคัญเรื่องสวัสดิการที่พึงมีพึงได้แก่บุคลากรทุกระดับ  
 การสร้างสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานรวมถึง

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานราชการ 

ลูกจ้างชั่วคราว 

 
 ในการท างานจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นเรื่องเฉพาะของ 

ส่วนราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังไม่มีงานที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิต  
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ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่ส าคัญ 
 

ประเภทสินทรัพย์  
อาคารสถานที ่ บริเวณพ้ืนที่กลุ่มอาคารของกระทรวงการคลัง 

ที่จอดรถ 
 

เทคโนโลยี - ระบบ VPN  
- ระบบอินเทอร์เน็ต(MOF Internet) / ระบบเครือข่ายวายุภักษ์ (MOF Intranet)  
- ระบบโทรศัพท์ Voice Over IP (VOIP) 
- ระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการคลัง (MFOC) 
- ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (IT Center) 
- ระบบคลังข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง (Data Warehouse) 
- ระบบสารสนเทศข้อมูลการคลังภาครัฐ 
- ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประกอบไปด้วย 
ระบบการลา ระบบการจองห้องประชุม ระบบการจองรถยนต์ ระบบเงินเดือน ระบบ  
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบทะเบียนรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ 
- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- ระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษี 
- การให้บริการข้อมูลข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ (News Center) 

อุปกรณ ์ อุปกรณ์ส านักงาน 
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 

 
  

(4) สินทรัพย์ 
 



๑๒ 

 

    
 

 
 
 ส่วนราชการด าเนินการภายในสภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ส าคัญ  

    ประเภท กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
พระราชบัญญัติ 
 

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
3. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
5. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
6. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.  
    2558 
7. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
8. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
9. พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ.  
    2562 
10. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 
11. ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ 
12. ประมวลกฎหมายอาญา 
13. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
14. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

พระราชกฤษฎีกา 1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

ระเบียบ 
 

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ พ.ศ. 2548 
3. ระเบียบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 
4. ระเบียบสวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549 
5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารงานคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 

2547 
6. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 
7. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากการคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 

2551 
8. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
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    ประเภท กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
10. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
11. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง

ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
12. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง

ละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
13. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

2560 
14.ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์

ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2562 
กฎกระทรวง 
 

1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 

2. กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 
4. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551  
5. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2555 
6. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2556 
อ่ืนๆ  1. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 

2560-2564 
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม

ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ

ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2563 
4. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตืการตรวจสอบ

ภายในส าหรับหน่วยงานของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563 
 

 กฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 มาตรฐานเว็บภาครัฐ 
 การประกาศนโยบายเว็บไซต์ ซึ่งได้แก่ Website Policy, Privacy Policy, Website Security 

Policy 
 การเปิดเผยราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารงานคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2547 



๑๔ 

 

    
 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 ระเบียบการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้แก่  
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณของกระทรวงการคลัง ด้วยระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการส่งหนังสือเพ่ือเวียนแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัด

กระทรวงการคลังทราบและถือปฏิบัติ 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาราชการของผู้บริหาร

กระทรวงการคลัง 
 ระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงการคลังว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงเวลาการมาปฏิบัติ

ราชการ และการลาราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

 ระเบยีบส านักงานปลัดกระทรวงการคลังว่าด้วยการส่งหนังสือเพ่ือเวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังทราบและถือปฏิบัติ 

 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 

 พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 
2549 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
 หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 

  



๑๕ 

 

    
 

 

 

 

 ลักษณะโครงสร้างและระบบการก ากับดูแลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

โครงสร้างการบริหารของส่วนราชการ 
 

 
  

ข้อมูล ณ   พฤศจิกายน 2563 โดยส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

(6) โครงสร้างองค์การ 
 



๑๖ 

 

    
 

 

 

ข้อมูล ณ  พฤศจิกายน 2563 โดยส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
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โครงสร้างการก ากับดูแลของส่วนราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ แสดงภาพโครงสร้างของ สป.กค. และระบบการก ากับดูแลองค์การ 

 

 ลักษณะของระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหาร 
ส่วนราชการและส่วนราชการที่ก ากับ 

1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ทางระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy 
and Country Reform : eMENSCR) ซึ่งต้องรายงานตามไตรมาส (เฉพาะโครงการตาม
แผนการปฏิบัติราชการ 

2.  มีการประชุมผู้บริหารทุกเดือน (เฉพาะระดับกระทรวง) 
 

 

  

หน่วยงานทีก่ ากบัดแูล 

ก ากับดูแลด้านการใช้เงิน (งบประมาณ) 
- ส านักงบประมาณ 

- กรมบัญชีกลาง 

- ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ก ากับดูแลด้านบุคลากร 
- ส านักงาน ก.พ. 

ก ากับดูแลด้านการปฏิบัติงาน 

- ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก ากับดูแลด้านการตรวจสอบ (ธรรมาภิบาล) 
- ส านักงาน ปปช. 
- ส านักงาน ปปท. 
- ส านักงาน ก.พ. 
 

 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

กลุ่มกฎหมาย กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

กลุ่มสารนิเทศการ
คลัง 

ศนูย์ปฏิบติัการ

ต่อต้านการทจุริต 

ส านักบริหารกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 

ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักตรวจสอบ
และประเมินผล 

ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

- ปลัดกระทรวงการคลัง (1) 
- รองปลัดกระทรวงการคลัง (4) 
- ผู้ตรวจราชการ (8) 
- ที่ปรึกษาการคลัง (1) 
- ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (1) 
- ที่ปรึกษาด้าน IT (1) 
- ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (1) 

 

กระทรวงการคลัง 

 

ส านักงานรัฐมนตรี 

กลุม่งานทีข่ึ้นตรง 

 

คณะกรรมการก ากบั ตดิตาม และตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจ ากระทรวงการคลัง 

(ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงการคลงั) 
 

คณะกรรมการติดตามและก ากบัดูแลการ
ด าเนินการพฒันาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
 

คณะกรรมการก ากับดูแลองค์การที่ด ี

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน 

คณะกรรมการบรหิารข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 



๑๘ 

 

    
 

 

 กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญต่อผลผลิต ต่อการบริการที่มีให้  

และต่อการปฏิบัติการของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน 

ตารางแสดงกลุ่มผู้รับบริการที่ส าคัญของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ภารกิจ งานบริการ/
ผลผลิตที่ส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มผู้รับบริการ 
ความต้องการ/
ความคาดหวัง 

ส่วนราชการนอก
สังกัด

กระทรวงการคลัง 

หน่วยงานใน
สังกัด

กระทรวงการคลัง 
สื่อมวลชน 

ประชาชน
ผู้รับบริการ 

พัฒนายุทธศาสตร์
การบริหารของ
กระทรวง รวมทั้ง
การแปลงนโยบาย
เป็นแนวทาง และ
แผนการปฏบิัติ
ราชการ 

งานบริการ : ให้
ข้อเสนอแนะ และ
ข้อมูล 
 
ผลผลิต : 
แผนปฏิบัติ
ราชการของ
กระทรวงการคลัง
และส านักงาน
ปลัด
กระทรวงการคลัง 

สนย.   
กรมธนารักษ ์

กรมบัญชีกลาง 
กรมศุลกากร 

กรมสรรพสามิต 
กรมสรรพากร 

สคร.  
สบน. 
สศค. 

 

  - แผนปฏิบัติ
ราชการที่มีข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วน
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด และ
น าไปใช้แปลงสู่
แผนปฏิบัติได้ 
- ตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศด้าน
การเงินการคลัง 

เผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศด้าน
การคลังแก่
สาธารณชนเพื่อ
เสริมสร้างความ
เช่ือมั่นต่อระบบ
เศรษฐกิจของ
ประเทศ 

งานบริการ :  
- ห้องแถลงข่าว 
สถานที่รองรับ
นักข่าว 
- ช่องทางรับ
ข่าวสาร 
 
ผลผลิต : ข้อมูล
ด้านการคลัง เช่น 
ข่าวแถลง/ภาพ
ข่าว/เอกสาร
ประชาสัมพันธ ์

กสค.   
ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

  - ข้อมูลขา่วสารและ
ภาพขา่วที่ถกูต้อง 
ครบถ้วน รวดเร็ว 
ทันต่อเหตุการณ์ 
- มีช่องทางการการ
เข้าถึงข้อมูลได้
หลายช่องทาง 

ด าเนินการ
เกี่ยวกบัการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากรของ
กระทรวงรวมถึง
การก าหนด
นโยบายและ
วางแผนเพื่อ
บริหารและพัฒนา
บุคลากรของ
กระทรวง 

งานบริการ : 
ส่งเสริมและ
ถ่ายทอดองค์
ความรู ้
 
ผลผลิต : ความรู้
ความเข้าใจใน
หลักสูตรที่จัดขึ้น  

สบค./ศทส. 
 

  
กรมธนารักษ ์

กรมบัญชีกลาง 
กรมศุลกากร 

กรมสรรพสามิต 
กรมสรรพากร 

สคร.  
สบน. 
สศค. 

 
 

  - ได้รับความรู้และ
ทักษะ ตรงตาม
ความต้องการและ
การท างาน และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ 

(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 



๑๙ 

 

    
 

ภารกิจ งานบริการ/
ผลผลิตที่ส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มผู้รับบริการ 
ความต้องการ/
ความคาดหวัง 

ส่วนราชการนอก
สังกัด

กระทรวงการคลัง 

หน่วยงานใน
สังกัด

กระทรวงการคลัง 
สื่อมวลชน 

ประชาชน
ผู้รับบริการ 

เป็นศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศของ
กระทรวง 
ตลอดจนให้
ค าแนะน าเกีย่วกับ
นโยบายและ
แผนการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 
รวมทั้งการใช้
ประโยชน์ของ
ข้อมูลของ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

งานบริการ :  
- ระบบข้อมูล 
- ระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
- ระบบเครือข่าย 
(network)  
- ระบบรักษา
ความปลอดภยั
ทางคอมพิวเตอร์ 
- helpdesk 
- พิจารณา
แผนงาน/โครงการ
ด้านดิจิทัล 
 
ผลผลิต :  
- ระบบส านักงาน
ดิจิทัลเพื่อการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
- ระบบสารสนเทศ 
- ระบบงาน 
- แผนงาน/
โครงการด้าน
ดิจิทัล 
- ความปลอดภยั
ของข้อมูล 

ศทส.   
กรมธนารักษ ์

กรมบัญชีกลาง 
กรมศุลกากร 

กรมสรรพสามิต 
กรมสรรพากร 

สคร.  
สบน. 
สศค. 

  - ระบบขอ้มูล 
ถูกต้อง ทันสมัย 
- ระบบใช้งานง่าย 
- ระบบมกีาร
ตอบสนองได้เร็ว 
- ระบบมีความ
ปลอดภัย   
- อุปกรณ์
เทคโนโลยี
สารสนเทศมีความ
ทันสมัย 

การจัดประชารัฐ
สวัสดิการเพื่อ
เศรษฐกิจฐานราก
และสังคม  
(ภารกิจตาม พรบ. 
การจัดประชารัฐ
สวัสดิการเพื่อ
เศรษฐกิจฐานราก
และสังคม พ.ศ. 
2562) 

งานบริการ : - 
ระบบลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่ง
รัฐ 
ผลผลิต : 
- ฐานข้อมูล
สวัสดิการแห่งรัฐ 

ศทส.  
- กรมบัญชีกลาง 
- ส านักงาน

เศรษฐกิจการ
คลัง 

- ประชาชน 
- หน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวขอ้ง 

   ฐานข้อมูลที่มีการ
ตรวจสอบแลว้ และ
ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ ์

งานบริหารและ
อ านวยการ 

- บริการด้านการ
ประสานงานและ
การสารบรรณ 

สบก.  
 

 
 

  - ความรวดเร็วใน
การติดต่อ
ประสานงาน 
- ความถูกต้องใน
การส่ง-รับงาน 
- บริการด้วยใจ 

- บริการด้าน
อาคารสถานที่
และห้องประชุม 
 
 

 
 

 
 

 
 

 - สะอาด 
- สะดวก 
- มีเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 
- มีสถานทีจ่อดรถ 



๒๐ 

 

    
 

ตารางแสดงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ภารกิจ งานบริการ/
ผลผลิตที่ส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความคาดหวงั/
ความต้องการ ประชาชน 

ส่วนราชการนอก
สังกัด

กระทรวงการคลัง 

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

พัฒนายุทธศาสตร์การบริหาร
ของกระทรวง รวมทั้งการแปลง
นโยบายเป็นแนวทาง และ
แผนการปฏบิัติราชการ 

แผนปฏิบัติ
ราชการของ
กระทรวงการคลัง
และส านักงาน
ปลัด
กระทรวงการคลัง 

สนย.  
(รับ

ผลกระทบ
ทางออ้ม) 

 
(รับผลกระทบ

ทางออ้ม) 
 - ติดต่อประสานงาน

มีความรวดเร็ว 
ถูกตอ้ง และการให้
ข้อมูลด้านการเงิน
การคลังที่ถกูต้อง 
รวดเร็ว และทนัสมัย 
- มีการตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศ
ด้านการเงนิการคลัง 
- สร้างความชัดเจน
ในแนวทาง
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร
กระทรวงการคลัง  
- หน่วยงานภายใต้
กระทรวงการคลังมี
การพัฒนาการ
ให้บริการที่มี
ประสิทธภิาพย่ิงขึ้น  

 

เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การคลังแก่สาธารณชนเพื่อ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ข้อมูลด้านการ
คลัง เช่น ข่าว
แถลง/ภาพขา่ว/
เอกสาร
ประชาสัมพันธ ์

กสค./ศทส.    

(สป.กค. น าขอ้มูล
ของหนว่ยงานไป

เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์) 

ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงรวมถึงการก าหนด
นโยบายและวางแผนเพื่อ
บริหารและพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวง 
 

อบรม/พัฒนา
บุคลากร 

สบค./ศทส. 
 

- - - 

เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของ
กระทรวง ตลอดจนให้
ค าแนะน าเกีย่วกับนโยบายและ
แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
รวมทั้งการใช้ประโยชนข์อง
ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

ระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

ศทส.  

 
  

 

  



๒๑ 

 

    
 

 

 ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันที่ส าคัญมี
หน่วยงานใดบ้างและมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการ และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีส่วนร่วมหรือบทบาทอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ (*) 
 กลไกที่ส าคัญในการสื่อสาร และข้อก าหนดส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 

ส่วนราชการ/องค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

1. หน่วยงานในสังกดั
กระทรวงการคลัง  

- ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน
ในสังกัด 
 

การด าเนินงานจะต้องท าด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 
ครอบคลมุ ครบถ้วน และโปร่งใส  โดยปฏิบตัิตามระเบียบ/
ข้อบังคับต่างๆ ดังน้ี 
- การพิจารณาสั่งการ อนุมตัิ อนุญาตของผู้บรหิารระดับสูง 
- พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ พ.ศ. 2548 
- ระเบียบการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 
- แผนปฏิบัติงานตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 

- การประชุม 
- สื่อสารผ่านทาง
หนังสือราชการ 
- ติดต่อประสานงาน
ภายใน ผ่านโทรศัพท ์
IP-Phone  และ e-
mail 
- การเผยแพร่ข้อมูลบน
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ 
และอินทราเนต็ 
 
 

- ให้บริการด้าน IT และ
ก ากับดูแลงานด้าน IT 

การด าเนินงานจะต้องท าด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 
ครอบคลมุ ครบถ้วน และโปร่งใส  โดยปฏิบตัิตามระเบียบ/
ข้อบังคับต่างๆ ดังน้ี 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2547 
- แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 

- บริหารและพัฒนา
บุคลากรของกระทรวง 
-ประสานงานเกีย่วกับ
งานด้านแผนงาน แผน
เงิน แผนบุคลากร 

การด าเนินงานจะต้องท าด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 
ครอบคลมุ ครบถ้วน และโปร่งใส  โดยปฏิบตัิตามระเบียบ/
ข้อบังคับต่างๆ ดังน้ี 
- พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน 
- พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรอืน 
- แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 

- ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

การด าเนินงานจะต้องท าด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 
ครอบคลมุ ครบถ้วน และโปร่งใส  โดยปฏิบตัิตามระเบียบ/
ข้อบังคับต่างๆ ดังน้ี 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 
- ความรวดเร็วในการปฏิบตัิงานระหว่างหน่วยงาน 

(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน 
 



๒๒ 

 

    
 

ส่วนราชการ/องค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

- การได้รบัการสนับสนุนด้านอัตราก าลัง และงบประมาณ 
- ประสานงานในการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
 

การด าเนินงานจะต้องท าด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 
ครอบคลมุ ครบถ้วน และโปร่งใส  โดยปฏิบตัิตามระเบียบ/
ข้อบังคับต่างๆ ดังน้ี 
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
- ระเบียบ สป.กค. ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจด ูพ.ศ. 2549 
- แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
- พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

2. หน่วยงานภายนอก
สังกัด 

- สป.กค. เป็นผู้
ประสานงานกลาง
ระหว่างหน่วยงานนอก
สังกัดกับ
กระทรวงการคลัง 

การด าเนินงานจะต้องท าด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 
ครอบคลมุ ครบถ้วน และโปร่งใส  โดยปฏิบตัิตามระเบียบ/
ข้อบังคับต่างๆ ดังน้ี 
- ภารกิจของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด 
- การประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

- การประชุม 
- สื่อสารผ่านทาง
หนังสือราชการ 
- ติดต่อประสานงาน
ผ่านทางโทรศัพท์และ
website และรับทราบ
ข้อมูลและขอรับบริการ
จากศูนย์บริการต่างๆ 
ของกระทรวงการคลัง 

- การติดต่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานราชการ 
- ประสานงานในการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ผ่านทาง website ของ
กระทรวงการคลัง 

การด าเนินงานจะต้องท าด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 
ครอบคลมุ ครบถ้วน และโปร่งใส  โดยปฏิบตัิตามระเบียบ/
ข้อบังคับต่างๆ ดังน้ี 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
- ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 2 

สภาวการณ์ขององค์การ : สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด 

 
 

 

 

 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด 
ประเภทการแข่งขันและจ านวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด 

 ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการด าเนินการปัจจุบันของส่วนราชการในประเด็น
ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีลักษณะการปฏิบัติงานหรือภารหน้าที่ที่ไม่แข่งขันกับหน่วยงาน

อ่ืน โดยที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 2 ให้ ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง มีภารกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และเปลี่ยนแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการ
ปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด
ในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง  เป็นต้น  

 

 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนราชการ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส ส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*) 

ปัจจัยแต่ละด้าน 
การเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสส าหรับการสร้าง

นวัตกรรมและความร่วมมือ 
การบรรลุภารกิจ 

1. ปัจจยัภายใน  โครงสร้างองค์กร  

 นโยบายของผู้บริหาร  

 ความรู้ ความช านาญ ความสามารถ และทัศนคติ

ของบุคลากร  

 ทัศนคติและวัฒนธรรมขององค์กร  

 ความก้าวหนา้ในสายอาชีพ  

 งบประมาณ   

 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

1. พิจารณาระดับความพร้อมขององค์การทางด้านบุคลากรเพื่อ

เช่ือมโยงการด าเนินงานของ สป.กค. 

2. ผู้บริหารให้ความส าคัญในปัจจยัต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานของ สป.กค. ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลย ี

และการมอบหมายนโยบาย 

3. บุคลากรของ สป.กค. มกีารพัฒนาความรู้เพื่อให้เกิด

วัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้ และมีตระหนักในด้าน

คุณธรรมมากขึ้น 

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 

(10) การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน 
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ปัจจัยแต่ละด้าน 
การเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสส าหรับการสร้าง

นวัตกรรมและความร่วมมือ 
การบรรลุภารกิจ 

 การส่ือสาร ความร่วมมือและการประสานงาน 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และอปุกรณ์   

 

4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคคลกรใน

ด้านความกา้วหนา้ในสายอาชีพผลงานทางวิชาการเพื่อให้เกิด

นวัตกรรมใหม่ๆ 

5. มีการจัดท าแผนการบรหิารงบประมาณที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

6. สนับสนุนให้มีการยกยอ่งให้รางวัลบคุลากรของ สป.กค. ที่มี

ผลการด าเนินงานที่มีประสิทธภิาพ 

7. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด 

8. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรของ สป.กค.  
2. ปัจจยัภายนอก  แนวทางของส านกังาน ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ.  

ส านักงบประมาณ  และส านกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

 นโยบายของรัฐบาล 

 สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

 ความก้าวหนา้ของเทคโนโลยี และวิทยาการต่างๆ  

 ระบบการตรวจสอบจากภายนอก 

1. สป.กค. สามารถปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ/แผน/แนวทางของ

หน่วยงานกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สป.กค. สามารถตอบสนองและปฏิบตัิงานตามนโยบาย

รัฐบาลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3. สป.กค. มีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงในการด าเนิน

โครงการต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง  

4. ส่งเสริมให้บุคลากรของ สป.กค. มีความตื่นตัวในการพัฒนา 

ปรับปรุงกระบวนการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน และเกิด

นวัตกรรมระหวา่งหน่วยงานภายใน 

5. สป.กค. มีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีสว่นร่วม

ในการตรวจสอบการประเมินผลมาตรฐานความโปร่งใสและการ

ตรวจสอบได้ของ สป.กค. 
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 แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในลักษณะเดียวกันมีอะไรบ้าง 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์ กลางการบริหารจัดการของ

กระทรวงการคลังในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการเงินการคลัง และการตรวจราชการ ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไม่มีกิจการ
หรือภารงานที่ต้องแข่งขันกับหน่วยงานราชการอ่ืน 

 
 แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในส่วนราชการ  

นอกส่วนราชการ และจากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง 
 มีข้อจ ากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ 

ประเด็นการ
เปรียบเทียบ 

คู่เปรียบเทียบ 
เปรียบเทียบผลการ

ด าเนินงานในปัจจุบัน 
แหล่งข้อมูล 

เป็นศูนย์รวมข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง 

สป. ของกระทรวงอ่ืนๆ 
จ านวนระบบที่มีการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงินการคลัง 

- ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
- ข่าวสาร เอกสารประชาสัมพันธ์ 

การเข้าถึงระบบงาน
สารบรรณของ

กระทรวงการคลัง 
สป. ของกระทรวงอ่ืนๆ 

จ านวนช่องทางการเข้าถึง
ระบบงาน 

- ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 

เครือข่ายของระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สป. ของกระทรวงอ่ืนๆ 

- ความเสถียรภาพของ
ระบบ 
- ความปลอดภัยของ
ระบบ 

ผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
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 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในด้านพันธกิจ 
ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร 
 

 บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 

ด้านพันธกจิ ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านบุคลากร 

คว
าม

ท้า
ทา

ย 

 - สร้างและรักษาภาพลกัษณ์ที่
ดีขององค์กรสู่สาธารณชน 
รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่น
ของประชาชนที่มีต่อองค์กร
เพิ่มขึ้น 
 

- พัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของกระทรวงการคลัง  
ให้รองรับการด าเนินงานใหม่ๆ 
และมีความปลอดภัยจากการ
คุกคามทางอินเตอร์เน็ต 

- 1. พัฒนาบุคลากรด้วยหลกัการ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถ
ปฏิบัติงานในเชิงรุก มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง  
2. ส่งเสริมให้บุคลากรมี
คุณธรรมอัตลักษณ์ และมีความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

คว
าม

ได
้เป

รีย
บ 

- มีช่องทางการส่ือสาร 
- ได้ข้อมูลโดยตรงจากผู้บริหาร 
- มีความใกล้ชิดกับข้อมูลและมี
ระบบเครือข่ายขอ้มูลข่าวสารที่
เช่ือมโยงกับทุกหน่วยงานใน
สังกัด 
 

1. สป.กค. มีระบบข้อมูลส าหรับ
ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจใน
ระดับนโยบายได ้
2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่
เป็นศูนย์กลางของ
กระทรวงการคลัง  
3. มีระบบรักษาความปลอดภัย 
 

- 1. ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ ความ
เป็นผู้น า และความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์กร
และให้การสนับสนุนแนวทาง 
การด าเนินงาน 
2. มีสภาพแวดล้อมที่ด ีและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย เพียงพอตอ่การท างาน 
3. มีการแบ่งโครงสร้างองค์กร
สายการบังคับบัญชาของ
หน่วยงานและก าหนดหน้าทีก่าร
ท างานอยา่งชัดเจน 

 
 
 

 
 
 
 
  

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 

(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
 



๒๗ 

 

    
 

 
 
 
 

 องค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมิน  
การปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง 
 
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามหน้าที่ภารกิจ นโยบาย และรวมถึงความต้องการของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพ่ือใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานที่จะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ
และขั้นตอนการด าเนินงานให้บรรลุผลตามภารกิจ นโยบาย และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงใช้วิธี Plan-Do-
Check-Act เป็นเครื่องมือในการควบคุมการด าเนินงานที่ระบุเวลาและล าดับขั้นตอนในการท างาน สามารถน าไป
ปฏิบัติและติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส รวม  4  รายไตรมาสผ่านระบบติดตามผลการด า เนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  จึงสามารถติดตามผลการด าเนินงาน มีการแก้ไข
ปัญหาและปรับปรุงการด าเนินงานได้ เป็นระยะๆ จึง ส่งผลให้การด าเนินงานในไตรมาสสุดท้ายมีผล 
การด าเนินงานที่ตอบสนองเป้าหมายตามภารกิจและนโยบายได้ นอกจากนี้ หน่วยงานสามารถน าผลจากการ
ด าเนินงานมาเป็นองค์ความรู้ ในการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานในปีถัดไปให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีการก าหนดตัวชี้วัดที่ท้าทาย และมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ
ท างานจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการด าเนินงานและให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ หน่วยงานได้มีการก าหนดคณะท างานที่ชัดเจน จึงท าให้ทุกหน่วยงาน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด วิธีการท างาน และแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
จึงท าให้กระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานมีการปรับปรุงการด าเนินงานอยู่เสมอ ซึ่งในการปรับปรุง
กระบวนการ แต่ละหน่วยงานจะก าหนดกรอบในการด าเนินงาน มีการวัดผลการด าเนินงาน วิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีที่ผลการด าเนินงานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย  มีการจัดท าข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องน าไปแก้ไขและปรับปรุงต่อไป  

 
 
 
 

  

 
 

กรอบ วัดผล วิเคราะห ์ แก้ไข ปรับปรุง 

การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

(13) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 


