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(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย 
 

1.1 พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการ คืออะไรบ้าง 
 
พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย 
 ตำมกฎกระทรวงกำรแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง  พ .ศ. 2551
กฎกระทรวงกำรแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง  (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2556 ก ำหนดให้ส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลัง มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ และแปลงนโยบำยของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงำน 
จัดสรรทรัพยำกร และบริหำรรำชกำรทั่วไปของกระทรวงที่มิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใดในสังกัด
กระทรวงกำรคลังโดยเฉพำะ รวมทั้ง ก ำกับและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วน
รำชกำรในสังกัดกระทรวง ให้บรรลุเป้ำหมำยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของกระทรวง โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอควำมเห็นและค ำแนะน ำในกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน
ในกระทรวง 

(2) พัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริหำรของกระทรวง รวมทั้งกำรแปลงนโยบำยเป็นแนวทำงและ
แผนกำรปฏิบัติรำชกำร 

(3) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของกระทรวง รวมถึงกำรก ำหนด
นโยบำยและวำงแผนเพื่อบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของกระทรวง 

(4) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกระทรวงและ
กฏหมำยอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

(5) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและเรื่องรำว 
ร้องทุกข์ของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวง  

(6) เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรคลังแก่สำธำรณชนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่น 
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

(7) เป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับนโยบำยและ
แผนกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รวมทั้งกำรใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงำนใน
สังกัดกระทรวง 

ลักษณะส าคัญขององค์การ 

1. ลักษณะองค์การ : คุณลักษณะส าคัญของส่วนราชการคืออะไร 

ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ 
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(8) มีศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเพื่อท ำหน้ำที่หลักในกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อน
แผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวงกำรคลัง 

(9) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีกฎหมำยที่ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงหรือ
ตำมท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
  
 

1.2 ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของส่วนราชการคืออะไร 
   พันธกิจหรือภำรหน้ำที่ทุกข้อของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังมีควำมส ำคัญและมีผลต่อกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังให้บรรลุผลส ำเร็จ   

พันธกิจหรือหน้าท่ี ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ 
1. เสนอควำมเห็นและค ำแนะน ำในกำรก ำหนดนโยบำย 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิของงำนในกระทรวง 

- มีผลต่อกำรบริหำรงำนและทิศทำงกำรด ำเนินงำน  

2. พัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริหำรของกระทรวง รวมทั้ง
กำรแปลงนโยบำยเป็นแนวทำงและแผนกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
3. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบรหิำรและพัฒนำบุคลำกร
ของกระทรวง รวมถึงกำรก ำหนดนโยบำยและวำงแผน
เพื่อบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของกระทรวง 

มีผลต่อกำรสมรรถนะหลักของหน่วยงำน 

4. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบที่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมำยอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

มีผลต่อกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำน 

5. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบและประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรและเรื่องรำวร้องทุกข์ของส่วนรำชกำรใน
สังกัดกระทรวง 

มีควำมส ำคัญต่อกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนให้บรรลุภำรกิจของ
หน่วยงำน และแก้ไขปญัหำได้อย่ำงทันท่วงที 

6. เผยแพร่ข้อมลูสำรสนเทศด้ำนกำรคลังแก่สำธำรณชน
เพื่อเสรมิสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

สร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำนเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 

7. เป็นศูนย์ข้อมลูสำรสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้
ค ำแนะน ำเกี่ยวกับนโยบำยและแผนกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รวมทั้งกำรใช้
ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง 
8. มีศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทจุริตเพื่อท ำหน้ำที่หลัก
ในกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรส่งเสริมคุม้ครองจริยธรรม
ในกระทรวงกำรคลัง 
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1.3 กลไก/วิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร 

 

หน้าที่และพันธกิจที่มีการส่งมอบ งานบริการ/ผลผลิตที่ส าคัญ วิธีการส่งมอบ ผู้รับมอบ 

พัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริหำรของ
กระทรวง รวมทั้งกำรแปลงนโยบำยเป็น
แนวทำง และแผนกำรปฏิบัติรำชกำร 

ยุทธศำสตร์ของกระทรวงกำรคลัง - ส่งมอบโดยตรง 
วิธีกำร 
1. ผ่ำนหนังสือรำชกำร 
๒. ผ่ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
3. ติดต่อที่หน่วยงำน 

ส่วนรำชกำรในสังกัด
กระทรวงกำรคลัง 8 
ส่วนรำชกำร  

เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรคลังแก่
สำธำรณชนเพื่อเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ข้อมูลด้ำนกำรคลัง เช่น ข่ำวแถลง/
ภำพขำ่ว/เอกสำรประชำสัมพันธ ์

- ส่งมอบโดยตรง 
1. ผ่ำนเอกสำร 
 ๒. ผ่ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
 3. ติดต่อที่หน่วยงำน 

สื่อมวลชน 

ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรของกระทรวงรวมถึงกำรก ำหนด
นโยบำยและวำงแผนเพื่อบริหำรและ
พัฒนำบุคลำกรของกระทรวง 

อบรม/พัฒนำบุคลำกร - รับข้อมูลหลักสูตรและเขำ้
ร่วมโดยตรง 
1. ผ่ำนหนังสือรำชกำร ถึง
ส่วนรำชกำรของบุคลำกรที่
สนใจเข้ำรับกำรอบรม 
๒.ผ่ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร  
3. แจ้งบุคลำกรโดยตรง 
- ติดต่อที่หน่วยงำน 
 

บุคลำกรในสังกัด
กระทรวงกำรคลัง 8 
ส่วนรำชกำร 

เป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศของกระทรวง 
ตลอดจนให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับนโยบำย
และแผนกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร รวมทั้งกำรใช้
ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงำนใน
สังกัดกระทรวงกำรคลัง 

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
กระทรวงกำรคลัง 

- ส่งมอบโดยตรง 
1. ผ่ำนหนังสือรำชกำร 
2. ผ่ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
3. ติดต่อที่หน่วยงำน 

ส่วนรำชกำรในสังกัด
กระทรวงกำรคลัง 8 
ส่วนรำชกำร 
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(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม 

 
2.1 เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการคืออะไรบ้าง 

วิสัยทัศน์ 
เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรงำนของกระทรวงกำรคลังที่มีประสิทธิภำพตำม
หลักธรรมำภิบำล 

เป้าประสงค์ 

1. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ และโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล 

2. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังมีบุคลำกรเป็นคนเก่ง คนดี และมี
คุณธรรม 

3. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกระทรวงกำรคลังมีกำรเชื่อมโยงเพ่ือ
รองรับกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนในสังกัดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
ค่ำนิยม “รสส” 

“ร” : รับผิดชอบ 
“ส” : เสียสละ 
“ส” : สำมัคคี 

 
 

2.2  สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของ 
ส่วนราชการ 

สมรรถนะหลัก พันธกิจของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
1. บริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของ 

กระทรวงกำรคลัง รวมถึงกำรก ำหนดนโยบำยและวำงแผนเพ่ือ
บริหำรและพัฒนำบุคลำกรของกระทรวง 

2. บริหำรจัดกำรข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศด้ำนกำรเงินและกำรคลังของ
กระทรวงกำรคลัง 

เป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรเงินและกำรคลังของ
กระทรวง ตลอดจนให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับนโยบำยและแผนกำร
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รวมทั้งกำร
ใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงกำรคลัง 

3. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข่ำวกำรเงินกำรคลัง เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรคลังแก่สำธำรณชนเพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

 

3.1  ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร 
3.2  มีการจ าแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง จ ำแนกบุคลำกร ได้ดังนี้ 
 ข้ำรำชกำร  
 ลูกจ้ำงประจ ำ  
 พนักงำนรำชกำร  
 ลูกจ้ำงชั่วครำว 

 
โดยมีจ ำนวนบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง และส ำนักงำนรัฐมนตรี ดังนี้  

หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้าประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 
กรอบ คนครอง กรอบ คนครอง กรอบ คนครอง กรอบ คนครอง กรอบ คนครอง 

ส านักงานรัฐมนตร ี 11 8 7 7 22 18 19 13 59 46 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 234 201 24 24 72 59 173 148 503 432 
- ส่วนกลาง 17 16 - - - - - - 17 16 
- กลุ่มกฎหมาย 9 7 - - 2 2 9 9 20 18 
- กลุ่มตรวจสอบภายใน 10 8 - - 4 4 2 1 16 13 
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 5 3 - - - - 10 8 15 11 
- กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 7 5 - - 2 2 6 5 15 12 
- กลุ่มสารนิเทศการคลัง 10 9 1 1 8 7 7 5 26 22 
- ส านักบริการกลาง 51 47 17 17 27 18 58 51 153 133 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 45 34 2 2 4 3 27 19 78 58 
- ส านักตรวจสอบและประเมินผล 23 21 2 2 13 12 32 32 70 67 
- ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 16 15 - - - - 8 6 24 21 
- ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 41 36 2 2 12 11 14 12 69 61 

รวมทั้งสิ้น 245 209 31 31 94 77 192 161 562 478 

 
หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนกุมภำพันธ์ 2560 จำกส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
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สายงาน 

ระดับต าแหน่ง/จ านวน 

รวม (คน) 
บริหาร อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป 

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

ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง        

 
     

  สายงาน        
 

     
1 นักบริหำร 5 1 

     
 

    
6 

2 ผู้ตรวจรำชกำร 7 
      

 
    

7 
3 ผู้อ ำนวยกำร 

  
4 

    
 

    
4 

4 ผู้อ ำนวยกำรเฉพำะ 
   ด้ำนคอมพิวเตอร ์   

1 
    

 
    

1 

5 นักวิชำกำรคลัง 
    

1 
  

 
    

1 
6 นิติกร 

    
1 1 1  11 

   
14 

7 นักวิชำกำร 
   คอมพวิเตอร ์     

1 1 1 19 3 
   

25 

8 นักวิเครำะห์นโยบำย 
   และแผน      

2 7 1 25 
   

35 

9 นักวิชำกำรตรวจสอบ 
   ภำยใน       

4  3 
   

7 

10 นักประชำสัมพันธ ์
       

 7 
   

7 
11 นักวิชำกำรเงินและ 
      บัญช ี        

 
6 

   
6 

12 นักวิชำกำรพัสด ุ
       

 5 
   

5 

13 นักทรัพยำกรบุคคล 
     

1 3  19 
   

23 
14 นักจัดกำรงำน 
      ทัว่ไป       

1 
 

3 
   

4 

15 เจ้ำพนกังำน 
      กำรเงินและบัญช ี        

 
   

10 10 

16 เจ้ำพนกังำนธุรกำร 
       

 
 

1 3 30 34 

17 เจ้ำพนกังำนโสต 
     ทัศนศึกษำ        

 
   

2 2 

18 เจ้ำพนกังำน
เผยแพร่ประชำสัมพันธ ์        

 
   

1 1 

19 เจ้ำพนกังำนพัสด ุ
       

 
   

4 4 
20 เจ้ำพนกังำนเครื่อง 
      คอมพิวเตอร ์        

 
 

4 
 

1 5 

  รวม 12 1 5 0 3 5 17 20 82 5 3 48 201 

 
หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนกุมภำพันธ์ 2560  จำกส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
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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 านักงานรัฐมนตรี 
       

 
     

  สายงาน        
 

     
1 ผู้อ ำนวยกำร 

  
1 

    
 

    
1 

2 นักวิเครำะห์นโยบำย 
    และแผน       

2 
 

4 
   

6 

3 นักจัดกำรงำนทั่วไป 
       

 
    

0 
4 เจ้ำพนกังำนธุรกำร 

       
 

  
1 

 
1 

รวม 
  

1 
   

2  4 
 

1 
 

8 

 
หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนกุมภำพันธ์ 2560 จำกส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

3.3  อะไรคือข้อก ำหนดพ้ืนฐำนด้ำนกำรศึกษำส ำหรับกลุ่มบุคลำกรประเภทต่ำงๆ 

 บัญชีมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง/มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และจัดต ำแหน่งข้ำรำชกำร 
พลเรือนสำมัญของทุกส่วนรำชกำร เข้ำประเภทต ำแหน่ง สำยงำน และระดับต ำแหน่งตำม
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

 
ต าแหน่ง ข้อก าหนดพ้ืนฐานการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคลากร 

1. นักวิชำกำรคลัง 

1. ได้รับปริญญำตรี หรือ โท หรือ เอก หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำกำร
บัญชี สำขำวิชำนิติศำสตร์ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ หรือสำขำวิชำบริหำรธุรกจิ หรือสำขำวิชำใดสำขำวิชำ
หนึ่ง หรือหลำยสำขำวิชำดังกล่ำว ในทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นวำ่เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
และลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิหรือสำขำวิชำอื่นที่ ก.พ. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 
2. ได้รับปริญญำในสำขำวิชำหรือทำงอืน่ที่ อ.ก.พ. กรม พิจำรณำเห็นวำ่มีควำมรู้ที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันกบัสำขำวิชำหรือทำงตำมที่ระบใุนข้อ 1 ซ่ึงมีควำมเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบและ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ
3. ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิอยำ่งอื่นที่ ก.พ. ก ำหนดวำ่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได ้

2. นิติกร 
1. ได้รับปริญญำตรี หรือ โท หรือ เอก หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำ
นิติศำสตร์ 
2. ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิอยำ่งอื่นที่ ก.พ. ก ำหนดวำ่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได ้

3. นักวิชำกำรคอมพวิเตอร ์
1. ได้รับปริญญำตรี หรือ โท หรือ เอก หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำใด 
สำขำวิชำหนึ่ง ทำงคอมพวิเตอร์ 
2. ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิอยำ่งอื่นที่ ก.พ. ก ำหนดวำ่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได ้

4. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
1. ได้รับปริญญำตรี หรือ โท หรือ เอก หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงที่ส่วนรำชกำรเจำ้สังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิอยำ่งอื่นที่ ก.พ. ก ำหนดวำ่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได ้

5. นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 

1. ได้รับปริญญำตรี หรือ โท หรือ เอก หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำกำร
บัญชี สำขำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์  หรือสำขำวิชำใดสำขำหนึง่หรือหลำยสำขำวิชำ
ดังกล่ำว ในทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
หรือสำขำวิชำอื่นที ่ก.พ. ก ำหนดว่ำใช้เปน็คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 
2. ได้รับปริญญำในสำขำวิชำหรือทำงอืน่ที่ อ.ก.พ. กรม พิจำรณำเห็นวำ่มีควำมรู้ที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันกบัสำขำวิชำหรือทำงตำมที่ระบใุนข้อ 1 ซ่ึงมีควำมเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบและ
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ต าแหน่ง ข้อก าหนดพ้ืนฐานการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคลากร 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ
3. ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิอยำ่งอื่นที่ ก.พ. ก ำหนดวำ่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได ้

6. นักประชำสัมพันธ ์
1. ได้รับปริญญำตรี หรือ โท หรือ เอก หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงที่ส่วนรำชกำรเจำ้สังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิอยำ่งอื่นที่ ก.พ. ก ำหนดวำ่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได ้

7. นักวิชำกำรเงินและบัญช ี

1. ได้รับปริญญำตรี หรือ โท หรือ เอก หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำกำร
บัญชี สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ หรือสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง หรือหลำย
สำขำวิชำดังกล่ำว ในทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะ
งำนที่ปฏิบัต ิหรือสำขำวิชำอื่นที่ ก.พ. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 
2. ได้รับปริญญำในสำขำวิชำหรือทำงอืน่ที่ อ.ก.พ. กรม พิจำรณำเห็นวำ่มีควำมรู้ที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันกบัสำขำวิชำหรือทำงตำมที่ระบใุนข้อ 1 ซ่ึงมีควำมเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบและ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ
3. ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิอยำ่งอื่นที่ ก.พ. ก ำหนดวำ่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได ้

8. นักวิชำกำรพัสด ุ
1. ได้รับปริญญำตรี หรือ โท หรือ เอก หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงที่ส่วนรำชกำรเจำ้สังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิอยำ่งอื่นที่ ก.พ. ก ำหนดวำ่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได ้

9. นักทรัพยำกรบุคคล 
1. ได้รับปริญญำตรี หรือ โท หรือ เอก หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงที่ส่วนรำชกำรเจำ้สังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิอยำ่งอื่นที่ ก.พ. ก ำหนดวำ่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได ้

10. นักจัดกำรงำนทั่วไป 
1. ได้รับปริญญำตรี หรือ โท หรือ เอก หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงที่ส่วนรำชกำรเจำ้สังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิอยำ่งอื่นที่ ก.พ. ก ำหนดวำ่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได ้

11. เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญช ี

1. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรอืคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วน
รำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นวำ่เหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำวิชำหรือทำง
ที่ส่วนรำชกำรเจำ้สังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ
3. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำวิชำหรือทำง
ที่ส่วนรำชกำรเจำ้สังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
4. ได้รับประกำศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยำ่งอื่นที่ ก.พ. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 

12. เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

1. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรอืคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วน
รำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นวำ่เหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำวิชำหรือทำง
ที่ส่วนรำชกำรเจำ้สังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
3. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำวิชำหรือทำง
ที่ส่วนรำชกำรเจำ้สังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
4. ได้รับประกำศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยำ่งอื่นที่ ก.พ. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 

13. เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ 

1. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรอืคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วน
รำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นวำ่เหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำวิชำหรือทำง
ที่สว่นรำชกำรเจำ้สังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
3. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำวิชำหรือทำง
ที่ส่วนรำชกำรเจำ้สังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
4. ได้รับประกำศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยำ่งอื่นที่ ก.พ. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 

14. เจ้ำพนักงำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

1. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรอืคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วน
รำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นวำ่เหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำวิชำหรือทำง
ที่ส่วนรำชกำรเจำ้สังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
3. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำวิชำหรือทำง
ที่ส่วนรำชกำรเจำ้สังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
4. ได้รับประกำศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยำ่งอื่นที่ ก.พ. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 

15. เจ้ำพนักงำนพัสด ุ 1. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรอืคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วน
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ต าแหน่ง ข้อก าหนดพ้ืนฐานการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคลากร 
รำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นวำ่เหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำวิชำหรือทำง
ที่ส่วนรำชกำรเจำ้สังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
3. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำวิชำหรือทำง
ที่ส่วนรำชกำรเจำ้สังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ
4. ได้รับประกำศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยำ่งอื่นที่ ก.พ. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 

16. เจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร ์

1. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั ในสำขำวิชำไฟฟำ้และ
อิเล็กทรอนิกส์ ในทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและลักษณะงำนที่
ปฏิบัติ หรอืสำรขำวิชำอื่นที ่ก.พ. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 
2. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำ
อิเล็กทรอนิกส์ สำขำวิชำเทคโนโลยโีทรคมนำคม หรือสำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสำขำวิชำใด
วิชำหนึ่ง หรอืหลำยสำขำวิชำดังกลำ่ว ในทำงที่ส่วนรำชกำรเจำ้สังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำม
รับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ หรอืสำขำวิชำอื่นที ่ก.พ. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุฯสมบัติเฉพำะต ำแหน่งนี้
ได้ 
3. ได้รับประกำศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยำ่งอื่นที่ ก.พ. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 

 
 
 

3.4  องค์ประกอบส ำคัญที่ท ำให้บุคลำกรเหล่ำนี้มีส่วนร่วมในกำรท ำงำนเพ่ือบรรลุพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของส่วนรำชกำรคืออะไร 
 

ประเภทบุคคลากร องค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีท างานการท างานบรรลุพันธกจิและวสิัยทัศน์ 

ข้ำรำชกำร 
 ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ และเพ่ือน

ร่วมงำน  
 ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับผู้ปฏิบัติงำน  
 ยกย่องชมเชยในคุณควำมดีที่ให้กับองค์กร 
 กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ  
 กำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนและองค์ควำมรู้ด้ำนอื่นๆ 

ที่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
 กำรให้ควำมส ำคัญเรื่องสวัสดิกำรที่พึงมีพึงได้แก่บุคลำกรทุกระดับ  
 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมในท่ีท ำงำน ให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำนรวมถึง

ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน 

ลูกจ้ำงประจ ำ 

พนักงำนรำชกำร 

ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

 
3.5 ในกำรท ำงำนจ ำเป็นต้องมีข้อก ำหนดด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยที่เป็นเรื่องเฉพำะของ 

ส่วนรำชกำรอะไรบ้ำง 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังไม่มีงำนที่มีควำมเสี่ยงต่อควำมปลอดภัยของชีวิต  
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(4) สินทรัพย์ 

4.1 ส่วนรำชกำรมีอำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่ส ำคัญอะไรบ้ำง 
ประเภทสินทรัพย์  
อำคำรสถำนที ่ บริเวณพ้ืนที่กลุ่มอำคำรของกระทรวงกำรคลัง 

ที่จอดรถ 
 

เทคโนโลยี - ระบบอินทรำเน็ต / ระบบเครือข่ำยวำยุภักษ์ (MOF Intranet) เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ของกระทรวงกำรคลัง 
- ระบบโทรศัพท์ Voice Over IP (VOIP) 
- ระบบศูนย์ปฏิบัติกำรกระทรวงกำรคลัง (MFOC) 
- ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงกำรคลัง (IT Center) 
- ระบบคลังข้อมูลเศรษฐกิจกำรคลัง (Data Warehouse) 
- ระบบสำรสนเทศข้อมูลกำรคลังภำครัฐ 
- ระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง ประกอบไปด้วย 
ระบบกำรลำ ระบบกำรจองห้องประชุม ระบบกำรจองรถยนต์ ระบบเงินเดือน ระบบสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบทะเบี ยนรำยชื่อ
เจ้ำหน้ำที่ 
- ระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- ระบบบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศ 3 กรมภำษ ี
- กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวในประเทศและข่ำวต่ำงประเทศ (News Center) 

อุปกรณ ์ อุปกรณ์ส ำนักงำน 
อุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัย 
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(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
 
5.1 ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรภำยในสภำพแวดล้อมด้ำนกฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ส ำคัญ
อะไรบ้ำง  

    ประเภท กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
พระราชบัญญัติ 
 

1. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
2. พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 
3. พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2539 
4. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540 
5. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 
6. พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 
2558 

พระราชกฤษฎีกา 1. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ระเบียบ 
 

1. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548 
3. ระเบียบกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลัง พ.ศ. 2554 
4. ระเบียบสวัสดิกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง พ.ศ. 2549 
5. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรบริหำรงำนคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกำรคลัง พ.ศ. 

2547 
6. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในส่วนรำชกำร พ.ศ. 2551 และ

มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วน
รำชกำร  

7. ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 

8. ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกกำรคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 
2551 

9. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

10. ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. 2544 
กฎกระทรวง 
 

1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง พ.ศ. 2551  
2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2555 
3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2556 
อ่ืนๆ  1. ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
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กฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540 
 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 มำตรฐำนเว็บภำครัฐ 
 กำรประกำศนโยบำยเว็บไซต์ ซึ่งได้แก่ Website Policy, Privacy Policy, Website Security 

Policy 
 กำรเปิดเผยรำคำกลำง ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มำตรำ 103/7 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรบริหำรงำนคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกำรคลัง พ.ศ. 2547 
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 ระเบียบกำรใช้ระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง ได้แก่  

- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณของกระทรวงกำรคลัง ด้วยระบบสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 

- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรส่งหนังสือเพ่ือเวียนแจ้งให้ส่วนรำชกำรในสังกัด
กระทรวงกำรคลังทรำบและถือปฏิบัติ 

- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรลำรำชกำรของผู้บริหำร
กระทรวงกำรคลัง 

- ระเบียบส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรลงเวลำกำรมำปฏิบัติ
รำชกำร และกำรลำรำชกำรของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลัง 

- ระเบียบส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรส่งหนังสือเพ่ือเวียนแจ้งให้หน่วยงำนในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังทรำบและถือปฏิบัติ 

 ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2553 

 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ พ.ศ. 
2549 

 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
 หลักเกณฑ์กำรเก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริกำร พ.ศ. 2550 
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(6) โครงสร้างองค์การ 

 

 

 

- โครงสร้ำงและระบบกำรก ำกับดูแลของส่วนรำชกำรมีลักษณะอย่ำงไร 
 

โครงสร้างการบริหารของส่วนราชการ 

  

ข้อมูล ณ เดือนกุมภำพันธ์ 2560 โดยส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 

 

 

 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
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ข้อมูล ณ เดือนกุมภำพันธ์ 2560  จำกส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
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โครงสร้างการก ากับดูแลของส่วนราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภำพ แสดงภำพโครงสร้ำงของ สป.กค.และระบบกำรก ำกับดูแลองค์กำร 

 

- ระบบกำรรำยงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรก ำกับดูแลส่วนรำชกำร ผู้บริหำรส่วนรำชกำร  
และส่วนรำชกำรที่ก ำกับมีลักษณะเช่นใด 
1. มีระบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ซึ่งต้องรำยงำนตำม 

รำยไตรมำส (เฉพำะโครงกำรตำมแผนกำรปฏิบัติรำชกำร) 
2. Morning talk ระหว่ำงหัวหน้ำงำน และเจ้ำหน้ำที่ 
3. มีกำรประชุมผู้บริหำรทุกเดือน (เฉพำะระดับกระทรวง) 

 

 

 

  

หน่วยงานทีก่ ากบัดแูล 

ก ำกับดูแลด้ำนกำรใช้เงิน (งบประมำณ) 
- ส ำนักงบประมำณ 

- กรมบัญชีกลำง 

- ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

ก ำกับดูแลด้ำนบุคลำกร 
- ส ำนักงำน ก.พ. 

ก ำกับดูแลด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

- ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
ก ำกับดูแลด้ำนกำรตรวจสอบ (ธรรมำภิบำล) 
- ส ำนักงำน ปปช. 
- ส ำนักงำน ปปท. 
- ส ำนักงำน ก.พ. 
 

 

กลุ่มตรวจสอบ
ภำยใน 

กลุ่มกฎหมำย กลุ่มพัฒนำระบบ
บริหำร 

กลุ่มสำรนิเทศกำร
คลัง 

ศ ูย์ ฏิบ ติ   

ต่อต้      จุ ิต 

ส ำนักบริหำรกลำง 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 

 

ส ำนักบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ส ำนักตรวจสอบ
และประเมินผล 

ส ำนักนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ 

- ปลัดกระทรวงกำรคลัง (1) 
- รองปลัดกระทรวงกำรคลัง (4) 
- ผู้ตรวจรำชกำร (8) 
- ที่ปรึกษำกำรคลัง (1) 
- ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย (1) 
- ที่ปรึกษำด้ำน IT (1) 
- ที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ (1) 

 

กระทรวงกำรคลัง 

 

ส ำนักงำนรัฐมนตรี 

กลุม่งำนทีข่ึ้นตรง 

 

คณะกรรมการก ากบั ตดิตาม และตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล
ประจ ำกระทรวงกำรคลัง 

(ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงกำรคลงั) 
 

คณะกรรมกำรติดตำมและก ำกบัดูแลกำร
ด ำเนินกำรพฒันำคุณภำพกำรบริหำร

จัดกำรภำครัฐ 
 

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ด ี

คณะกรรมกำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ภำยใน 

คณะกรรมกำรบรหิำรข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร 
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(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

- กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญของส่วนรำชกำรมีอะไรบ้ำง 
- กลุ่มดังกล่ำวมีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่ส ำคัญต่อผลผลิต ต่อกำรบริกำรที่มีให้  

และต่อกำรปฏิบัติกำรของส่วนรำชกำรอย่ำงไร 
- ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของแต่ละกลุ่มมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร 

ตารางแสดงกลุ่มผู้รับบริการที่ส าคัญของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ภารกิจ งานบริการ/
ผลผลิตที่ส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มผู้รับบริการ 
ความต้องการ/
ความคาดหวัง 

ส่วนราชการนอก
สังกัด

กระทรวงการคลัง 

ส่วนราชการใน
สังกัด

กระทรวงการคลัง 
สื่อมวลชน 

ประชาชน
ผู้รับบริการ 

พัฒนำยุทธศำสตร์
กำรบริหำรของ
กระทรวง รวมทั้ง
กำรแปลงนโยบำย
เป็นแนวทำง และ
แผนกำรปฏบิัติ
รำชกำร 

ยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงกำรคลัง 

สนย.   
กรมธนำรักษ ์

กรมบัญชีกลำง 
กรมศุลกำกร 

กรมสรรพสำมิต 
กรมสรรพำกร 

สคร.  
สบน. 
สศค. 

  - แผนยุทธศำสตร์ที่
มีข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วนตำม
ระยะเวลำทีก่ ำหนด 
และน ำไปใช้แปลงสู่
แผนปฏิบัติได้ 
- ตอบสนองต่อกำร
พัฒนำประเทศด้ำน
กำรเงินกำรคลัง 

เผยแพร่ข้อมูล
สำรสนเทศด้ำน
กำรคลังแก่
สำธำรณชนเพื่อ
เสริมสร้ำงควำม
เช่ือมั่นต่อระบบ
เศรษฐกิจของ
ประเทศ 

ข้อมูลด้ำนกำร
คลัง เช่น ข่ำว
แถลง/ภำพขำ่ว/
เอกสำร
ประชำสัมพันธ ์

กสค.     - ข้อมูลขำ่วสำรและ
ภำพขำ่วที่ถกูต้อง 
ครบถ้วน รวดเร็ว 
ทันต่อเหตุกำรณ์ 
- มีช่องทำงกำรกำร
เข้ำถึงข้อมูลได้
หลำยช่องทำง 

ด ำเนินกำร
เกี่ยวกบักำร
บริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรของ
กระทรวงรวมถึง
กำรก ำหนด
นโยบำยและ
วำงแผนเพื่อ
บริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรของ
กระทรวง 

อบรม/พัฒนำ
บุคลำกร 

สบค./ศทส. 
 

  
กรมธนำรักษ ์

กรมบัญชีกลำง 
กรมศุลกำกร 

กรมสรรพสำมิต 
กรมสรรพำกร 

สคร.  
สบน. 
สศค. 

  - ได้รับควำมรู้และ
ทักษะ ตรงตำม
ควำมต้องกำรและ
กำรท ำงำน และ
สำมำรถน ำไป
ปฏิบัติได้ 

เป็นศูนย์ข้อมูล
สำรสนเทศของ
กระทรวง 
ตลอดจนให้
ค ำแนะน ำเกีย่วกับ
นโยบำยและ
แผนกำรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ

ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศของ
กระทรวงกำรคลัง 

ศทส.   
กรมธนำรักษ ์

กรมบัญชีกลำง 
กรมศุลกำกร 

กรมสรรพสำมิต 
กรมสรรพำกร 

สคร.  
สบน. 
สศค. 

  - ระบบใช้งานง่าย 
- ระบบมกีาร
ตอบสนองได้เร็ว 
- ระบบมีความ
ปลอดภัย   
- อุปกรณ์
เทคโนโลยี
สารสนเทศมีความ
ทันสมัย 
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ภารกิจ งานบริการ/
ผลผลิตที่ส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มผู้รับบริการ 
ความต้องการ/
ความคาดหวัง 

ส่วนราชการนอก
สังกัด

กระทรวงการคลัง 

ส่วนราชการใน
สังกัด

กระทรวงการคลัง 
สื่อมวลชน 

ประชาชน
ผู้รับบริการ 

กำรส่ือสำร 
รวมทั้งกำรใช้
ประโยชน์ของ
ข้อมูลของ
หน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงกำรคลัง 
งำนบริหำรและ
อ ำนวยกำร 

- บริกำรด้ำนกำร
ประสำนงำนและ
กำรสำรบรรณ 

สบก.   
 

  - ความรวดเร็วใน
การติดต่อ
ประสานงาน 
- ความถูกต้องใน
การส่ง-รับงาน 

- บริกำรด้ำน
อำคำรสถำนที่
และห้องประชุม 
 

 
 

 
 

 
 

 - สะอาด 
- สะดวก 
- ปลอดภัย 

- บริกำรด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 

    
(ผู้ประกอบกำร) 

- ได้รับข้อมูลที่มี
ความเสมอภาคกัน 
- สะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน 
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ตารางแสดงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ภารกิจ งานบริการ/
ผลผลิตที่ส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความคาดหวงั/
ความต้องการ ประชาชน 

ส่วนราชการนอก
สังกัด

กระทรวงการคลัง 

ส่วนราชการใน
สังกัด

กระทรวงการคลัง 
พัฒนายุทธศาสตร์การบริหาร
ของกระทรวง รวมทั้งการแปลง
นโยบายเป็นแนวทาง และ
แผนการปฏบิัติราชการ 

ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงการคลัง 

สนย.  
(รับ

ผลกระทบ
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.    

(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 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ศทส.  
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(8) ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เก่ียวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน 

 

 

- ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกันที่ส ำคัญมี
หน่วยงำนใดบ้ำงและมีบทบำทอย่ำงไรในระบบงำนของส่วนรำชกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำร
ปฏิบัติตำมภำระหน้ำที่ของส่วนรำชกำร และยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

- หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวมีส่วนร่วมหรือบทบำทอะไรในกำรสร้ำงนวัตกรรมให้แก่ส่วนรำชกำร (*) 
- กลไกที่ส ำคัญในกำรสื่อสำร และข้อก ำหนดส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันมีอะไรบ้ำง 

ส่วนราชการ/องค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

1. หน่วยงำนในสังกดั
กระทรวงกำรคลัง  

- ตรวจสอบกำรปฏิบัติ
รำชกำรของหน่วยงำน
ในสังกัด 
 

กำรด ำเนินงำนจะต้องท ำด้วยควำมรวดเร็ว ถูกต้อง 
ครอบคลมุ ครบถ้วน และโปร่งใส  โดยปฏิบตัิตำมระเบียบ/
ข้อบังคับต่ำงๆ ดังน้ี 
- กำรพิจำรณำสั่งกำร อนุมตัิ อนุญำตของผู้บรหิำรระดับสูง 
- พ.ร.บ. ระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
- ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำรของ
ผู้ตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548 
- ระเบียบกำรตรวจรำชกำรของผูต้รวจรำชกำร
กระทรวงกำรคลัง พ.ศ. 2554 
- แผนปฏิบัติงำนตรวจสอบประจ ำปีงบประมำณ 

- กำรประชุม 
- สื่อสำรผ่ำนทำง
หนังสือรำชกำร 
- ติดต่อประสำนงำน
ภำยใน ผ่ำนโทรศัพท ์
IP-Phone  และ e-
mail 
- กำรเผยแพร่ข้อมูลบน
เครือข่ำยอินเตอร์เนต็ 
และอินทรำเนต็ 
 
 

- ให้บริกำรด้ำน IT และ
ก ำกับดูแลงำนด้ำน IT 

กำรด ำเนินงำนจะต้องท ำด้วยควำมรวดเร็ว ถูกต้อง 
ครอบคลมุ ครบถ้วน และโปร่งใส  โดยปฏิบตัิตำมระเบียบ/
ข้อบังคับต่ำงๆ ดังน้ี 
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรบริหำรคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงกำรคลัง พ.ศ. 2547 
- แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ 

- บริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรของกระทรวง 
-ประสำนงำนเกีย่วกับ
งำนด้ำนแผนงำน แผน
เงิน แผนบุคลำกร 

กำรด ำเนินงำนจะต้องท ำด้วยควำมรวดเร็ว ถูกต้อง 
ครอบคลมุ ครบถ้วน และโปร่งใส  โดยปฏิบตัิตำมระเบียบ/
ข้อบังคับต่ำงๆ ดังน้ี 
- พ.ร.บ. ระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
- พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืน 
- แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ 

- ประสำนงำนระหว่ำง
หน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงกำรคลัง 

กำรด ำเนินงำนจะต้องท ำด้วยควำมรวดเร็ว ถูกต้อง 
ครอบคลมุ ครบถ้วน และโปร่งใส  โดยปฏิบตัิตำมระเบียบ/
ข้อบังคับต่ำงๆ ดังน้ี 
- ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 
2526 
- ควำมรวดเร็วในกำรปฏิบตัิงำนระหว่ำงหน่วยงำน 
- กำรได้รบักำรสนับสนุนด้ำนอัตรำก ำลัง และงบประมำณ 
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ส่วนราชการ/องค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

- ประสำนงำนในกำร
เผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำร 
 

กำรด ำเนินงำนจะต้องท ำด้วยควำมรวดเร็ว ถูกต้อง 
ครอบคลมุ ครบถ้วน และโปร่งใส  โดยปฏิบตัิตำมระเบียบ/
ข้อบังคับต่ำงๆ ดังน้ี 
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
- ระเบียบ สป.กค. ว่ำด้วยกำรจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจด ูพ.ศ. 2549 
- แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ 

2. หน่วยงำนภำยนอก
สังกัด 

- สป.กค. เป็นผู้
ประสำนงำนกลำง
ระหว่ำงหน่วยงำนนอก
สังกัดกับ
กระทรวงกำรคลัง 

กำรด ำเนินงำนจะต้องท ำด้วยควำมรวดเร็ว ถูกต้อง 
ครอบคลมุ ครบถ้วน และโปร่งใส  โดยปฏิบตัิตำมระเบียบ/
ข้อบังคับต่ำงๆ ดังน้ี 
- ภำรกิจของกระทรวงและหน่วยงำนในสังกัด 
- กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน 

- กำรประชุม 
- สื่อสำรผ่ำนทำง
หนังสือรำชกำร 
- ติดต่อประสำนงำน
ผ่ำนทำงโทรศัพท์และ
website และรับทรำบ
ข้อมูลและขอรับบริกำร
จำกศูนย์บริกำรต่ำงๆ 
ของกระทรวงกำรคลัง 

- กำรติดต่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนรำชกำร 
- ประสำนงำนในกำร
เผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำร
ผ่ำนทำง website ของ
กระทรวงกำรคลัง 

กำรด ำเนินงำนจะต้องท ำด้วยควำมรวดเร็ว ถูกต้อง 
ครอบคลมุ ครบถ้วน และโปร่งใส  โดยปฏิบตัิตำมระเบียบ/
ข้อบังคับต่ำงๆ ดังน้ี 
- ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 
2526 
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
- ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน 
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(9) สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 

 

(10) กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรแข่งขัน 

 

 

 

 

 

- สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศของส่วนรำชกำรเป็นเช่นใด 
ประเภทกำรแข่งขันและจ ำนวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด 

- ประเด็นกำรแข่งขันคืออะไร และผลกำรด ำเนินกำรปัจจุบันของส่วนรำชกำรในประเด็นดังกล่ำว
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่ำงไร 
 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังมีลักษณะกำรปฏิบัติงำนหรือภำรหน้ำที่ท่ีไม่แข่งขันกับหน่วยงำน

อ่ืน โดยที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 2 ให้ สป.กค. มีภำรกิจ
ที่เก่ียวกับกำรพัฒนำยุทธศำสตร์และเปลี่ยนแปลงนโยบำยของกระทรวงเป็นแผนกำรปฏิบัติงำน จัดสรรทรัพยำกร 
และบริหำรรำชกำรทั่วไปของกระทรวงที่มิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพำะ 
รวมทั้งก ำกับและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวง  
เป็นต้น  

 

- กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ (ถ้ำม)ี ซึ่งมีผลต่อสถำนกำรณ์แข่งขันของส่วนรำชกำร รวมถึงกำร
เปลี่ยนแปลงที่สร้ำงโอกำส ส ำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรมและควำมร่วมมือคืออะไร (*) 

ปัจจัยแต่ละด้าน 
การเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสส าหรับการสร้าง

นวัตกรรมและความร่วมมือ 
การบรรลุภารกิจ 

1. ปัจจยัภำยใน  โครงสร้ำงองค์กร  

 นโยบำยของผู้บริหำร  

 ควำมรู้ ควำมช ำนำญ ควำมสำมำรถ และทัศนคติ

ของบุคลำกร  

 ทัศนคติและวัฒนธรรมขององค์กร  

 ควำมก้ำวหนำ้ในสำยอำชีพ  

 งบประมำณ   

 แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน  

 กำรส่ือสำร ควำมร่วมมือและกำรประสำนงำน 

 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และอปุกรณ์  เช่น  

มีกำรปรับระบบโทรศัพท์ในรูปแบบ IP phone 

1. พิจำรณำระดับควำมพร้อมขององค์กำรทำงด้ำนบุคลำกรเพื่อ

เช่ือมโยงกำรด ำเนินงำนของ สป.กค. 

2. ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญในปัจจยัต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร

ด ำเนินงำนของ สป.กค. ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ด้ำนเทคโนโลย ี

และกำรมอบหมำยนโยบำย 

3. บุคลำกรของ สป.กค. มกีำรพัฒนำควำมรู้เพื่อให้เกิด

วัฒนธรรมองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ และมีตระหนักในด้ำน

คุณธรรมมำกขึ้น 

4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำศักยภำพของบุคคลกรใน

ด้ำนควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อให้เกิด

นวัตกรรมใหม่ๆ 

5. มีกำรจัดท ำแผนกำรบรหิำรงบประมำณที่สอดคล้องกับ

2. สภาวการณ์ขององค์การ : สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด 

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
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ปัจจัยแต่ละด้าน 
การเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสส าหรับการสร้าง

นวัตกรรมและความร่วมมือ 
การบรรลุภารกิจ 

ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

6. สนับสนุนให้มีกำรยกยอ่งให้รำงวัลบคุลำกรของ สป.กค. ที่มี

ผลกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธภิำพ 

7. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสังกัด 

8. น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน

ของบุคลำกรของ สป.กค.  
2. ปัจจยัภำยนอก  แนวทำงของส ำนกังำน ก.พ.ร. ส ำนักงำน ก.พ.  

ส ำนักงบประมำณ  และส ำนกังำนคณะกรรมกำร

พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   

 นโยบำยของรัฐบำล 

 สถำนกำรณ์เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง 

 ควำมก้ำวหนำ้ของเทคโนโลยี และวิทยำกำรต่ำงๆ  

 ระบบกำรตรวจสอบจำกภำยนอก 

1. สป.กค. สำมำรถปฏิบัติตำมกฎ/ระเบียบ/แผน/แนวทำงของ

หน่วยงำนกลำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. สป.กค. สำมำรถตอบสนองและปฏิบตัิงำนตำมนโยบำย

รัฐบำลได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

3. สป.กค. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงในกำรด ำเนิน

โครงกำรต่ำงๆ เพื่อรองรับสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ สังคม และ

กำรเมือง  

4. ส่งเสริมให้บุคลำกรของ สป.กค. มีควำมตื่นตัวในกำรพัฒนำ 

ปรับปรุงกระบวนกำร เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรท ำงำน และเกิด

นวัตกรรมระหวำ่งหน่วยงำนภำยใน 

5. สป.กค. มีกำรเปิดโอกำสให้บุคคลภำยนอก เข้ำมำมีสว่นร่วม

ในกำรตรวจสอบกำรประเมินผลมำตรฐำนควำมโปร่งใสและกำร

ตรวจสอบได้ของ สป.กค. 
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(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

 

 

- แหล่งข้อมูลส ำคัญส ำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในลักษณะเดียวกันมีอะไรบ้ำง 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง เป็นหน่วยงำนที่เป็นศูนย์ กลำงกำรบริหำรจัดกำรของ

กระทรวงกำรคลังในด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลด้ำนกำรเงินกำรคลัง และกำรตรวจรำชกำร ซึ่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง ไม่มีกิจกำร
หรือภำรงำนที่ต้องแข่งขันกับหน่วยงำนรำชกำรอ่ืน 

 
- แหล่งข้อมูลส ำคัญส ำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจำกหน่วยงำนอื่นๆ ทั้งในส่วนรำชกำร  

นอกส่วนรำชกำร และจำกต่ำงประเภทกันมีอะไรบ้ำง 
- มีข้อจ ำกัดอะไร (ถ้ำม)ี ในกำรได้มำซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้ 

ประเด็นการ
เปรียบเทียบ 

คู่เปรียบเทียบ 
เปรียบเทียบผลการ

ด าเนินงานในปัจจุบัน 
แหล่งข้อมูล 

เป็นศูนย์รวมข้อมูล
ด้ำนกำรเงินกำรคลัง 

สป. ของกระทรวงอ่ืนๆ 
จ ำนวนระบบที่มีกำร

เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำน
กำรเงินกำรคลัง 

- ระบบสำรสนเทศของหน่วยงำน 
- ข่ำวสำร เอกสำรประชำสัมพันธ์ 

กำรเข้ำถึงระบบงำน
สำรบรรณของ

กระทรวงกำรคลัง 
สป. ของกระทรวงอ่ืนๆ 

จ ำนวนช่องทำงกำรเข้ำถึง
ระบบงำน 

- ระบบสำรสนเทศของหน่วยงำน 

เครือข่ำยของระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

สป. ของกระทรวงอ่ืนๆ 

- ควำมเสถียรภำพของ
ระบบ 
- ควำมปลอดภัยของ
ระบบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

 

 

 
 
 

- ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรในด้ำนพันธกิจ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม และด้ำนบุคลำกร คืออะไร 
 

 บริบทเชิงยุทธศำสตร์ 

ด้ำนพันธกจิ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ด้ำนบุคลำกร 

คว
าม

ท้า
ทา

ย 

 - สร้ำงและรักษำภำพลกัษณ์ที่
ดีขององค์กรสู่สำธำรณชน 
รวมถึงกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ของประชำชนที่มีต่อองค์กร
เพิ่มขึ้น 
 

- พัฒนำและเพิ่มประสิทธภิำพ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรส่ือสำรของกระทรวงกำรคลัง  
ให้รองรับกำรด ำเนินงำนใหม่ๆ 
และมีควำมปลอดภัยจำกกำร
คุกคำมทำงอินเตอร์เน็ต 

- พัฒนำบุคลำกรด้วยหลักกำร
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สำมำรถ
ปฏิบัติงำนในเชิงรุก มีควำมคิด
ริเริ่มสร้ำงสรรค์ และพร้อมรับ
กำรเปลี่ยนแปลง 

คว
าม

ได
้เป

รีย
บ 

- มีช่องทำงกำรส่ือสำร 
- ได้ข้อมูลโดยตรงจำกผู้บริหำร 
- มีควำมใกล้ชิดกับข้อมูลและมี
ระบบเครือข่ำยขอ้มูลข่ำวสำรที่
เช่ือมโยงกับทุกหน่วยงำนใน
สังกัด 
 

1. สป.กค. มีระบบข้อมูลส ำหรับ
ผู้บริหำรใช้ในกำรตัดสินใจใน
ระดับนโยบำยได ้
2. มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่
เป็นศูนย์กลำงของ
กระทรวงกำรคลัง  
3. มีระบบรักษำควำมปลอดภัย 
 

- 1. ผู้บริหำรมีวิสยัทัศน์ ควำม
เป็นผู้น ำ และควำมคิดริเร่ิม
สร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำองค์กร
และให้กำรสนับสนุนแนว
ทำงกำรด ำเนินงำน 
2. มีสภำพแวดล้อมที่ด ีและ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
ทันสมัย เพียงพอตอ่กำรท ำงำน 
3. มีกำรแบ่งโครงสร้ำงองค์กร
สำยกำรบังคับบัญชำของ
หน่วยงำนและก ำหนดหน้ำทีก่ำร
ท ำงำนอยำ่งชัดเจน 

 
 
 

 
 
 
 
  

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 
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(13) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  

 

 
 
 
 

- องค์ประกอบส ำคัญของระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร รวมทั้งกระบวนกำรประเมิน  
กำรปรับปรุงโครงกำรและกระบวนกำรที่ส ำคัญของส่วนรำชกำรมีอะไรบ้ำง 
 
กำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยตำมหน้ำที่ภำรกิจ นโยบำย และรวมถึงควำมต้องกำรของ

ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงำนได้ด ำเนินงำนกำรก ำหนดให้มีตัวชี้วัดทั้งระยะสั้นและระยะยำว เพ่ือใช้
ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่จะน ำไปสู่กำรปรับปรุงกระบวนกำรและข้นตอนกำรด ำเนินงำนให้บรรลุผลตำม
ภำรกิจ นโยบำย และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล โดยใช้วิธี Plan-Do-Check-Act  โดยเริ่มต้นจำกกำรก ำหนดให้มีกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  
ที่ระบุเวลำและล ำดับขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน สำมำรถน ำไปปฏิบัติและใช้ในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนได้ โดย
ได้มีกำรก ำหนดให้มีกำรติดตำมรำยไตรมำส รวม 4 รำยไตรมำส ซึ่งท ำให้สำมำรถทรำบผลกำรด ำเนินงำนและ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนได้เป็นระยะ ซึ่งส่งผลให้กำรไตรมำสสุดท้ำยสำมำรถมีผลกำรด ำเนินงำนที่ตอบสนอง
เป้ำหมำยตำมภำรกิจและนโยบำยได้ โดยผลจำกกำรด ำเนินงำนและกระบวนกำรด ำเนินงำนหน่วยงำนจะมำ
ทบทวนและปรับปรุงให้กระบวนกำรด ำเนินงำนในปีถัดไปให้มีประสิทธิภำพ และสร้ำงกำรด ำเนินงำนและก ำหนด
ตัวชี้วัดที่ท้ำทำย และเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในกำรด ำเนินงำนและให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ในกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ หน่วยงำนจะมีกำรก ำหนดคณะท ำงำนที่ชัดเจน จึงท ำให้ทุกหน่วยงำน
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน ก่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและวิธีกำรท ำงำนร่วมกัน จึงท ำให้
กระบวนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนจึงมีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนอยู่เสมอ ซึ่งในกำรปรับปรุงกระบวนกำร
หน่วยงำนจะก ำหนดกรอบในกำรด ำเนินงำน มีกำรวัดผลกำรด ำเนินงำน วิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำที่เกิดขึ้นใน
กรณีที่ผลกำรด ำเนินงำนไม่ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย จัดท ำข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน ำไปแก้ไขและปรับปรุง
ต่อไป  
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