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                       12. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มสำรนิเทศกำรคลัง กรรมกำร 
 13. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 14. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร                             กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 อ านาจหน้าที่ 
 1) ก ำหนดนโยบำย กรอบแนวทำงและทิศทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
 2) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ค ำปรึกษำแนะน ำในเรื่องต่ำงๆ ของคณะท ำงำน เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรเป็นไปตำมกรอบ ทิศทำง และแนวทำงท่ีก ำหนด 
 3) ติดตำม เร่งรัดให้กำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐของส ำนักงำน 
ปลัดกระทรวงกำรคลังเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  4) แต่งตั้งคณะท ำงำนอ่ืนๆ เพ่ือด ำเนินกำรในเรื่องท่ีคณะกรรมกำรฯ เห็นสมควร 
 
 2. คณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) 
  หมวด 1 การน าองค์การ 
  1) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงกำรคลัง           ประธำนคณะท ำงำน 
      ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง    
  2) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร    คณะท ำงำน 
  3) ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวินัยและคุณธรรม    คณะท ำงำน 
   ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
  4) เรือเอกฐำนิศ  นำคะเกศ  คณะท ำงำน 
   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  
   ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
  5) นำยศิขรินทร์  ลิ่มนิจสรกุล  คณะท ำงำน 
   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  
   ส ำนักงำนรัฐมนตรี  
  6) นำยวรุต  วิกรมโรจนำนันท์  คณะท ำงำน 
   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  
   ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์  
  7) นำยเชำวลิต  บุณยภูษิต   คณะท ำงำน 
   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
   ส ำนักตรวจสอบและประเมินผล 
  8) นำยปิยะภัทร  ไชยสำม  คณะท ำงำน 

   นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ    
   กลุ่มสำรนิเทศกำรคลัง 

  9) นำงสำวอมรรัตน์  มณีวงค์  คณะท ำงำน 
   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  

          ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
                                                                                                           10) นำยขจรศักดิ.์..  
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  10) นำยขจรศักดิ ์ เชื้อเมืองพำน  คณะท ำงำน 
   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  
   กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  
  11) นำงสำวฐมำภรณ์  รอดสัมฤทธิ์   คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  
      กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
 

 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
  01) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์      ประธำนคณะท ำงำน 

  02) นำยพงศกร  ตั้งเสริมวงศ์    คณะท ำงำน 
            นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  

   ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์  
  03) นำงสำวกิติยำ  ตั้งจำตุรันต์  คณะท ำงำน 
   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  
   ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
  04) นำงสำวสิปป์พรรณ  โมสิกรัตน์  คณะท ำงำน 
   นักบริหำรทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
   ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
  05) นำงสำวมัณฑนำ  คลังบุญครอง  คณะท ำงำน 
   นิติกรช ำนำญกำร 
   ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

  06) นำงสำวสุพิณญำ  มณีขัติย์  คณะท ำงำน 
  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  

   ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์  
  07) นำงสำวจิรปรียำ  ทองพลับ  คณะท ำงำน 
   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร   

   ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
  08) นำงสำวนวลสกุล  พวงบุบผำ    คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
   กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
 

 หมวด 3 การให้ความส าคักกับผู้รับบริการและผู้มีสววนดด้สววนเสีย 
  01) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบและประเมินผล           ประธำนคณะท ำงำน 

 02) นำยปิยะภัทร  ไชยสำม  คณะท ำงำน 
 นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ  
 กลุ่มสำรนิเทศกำรคลัง 
 

3) นำงสำววิชชุดำ... 
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 03) นำงสำววิชชุดำ  ด่ำนพรประเสริฐ  คณะท ำงำน 
  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศกำรสื่อสำร 
 04) นำงสำววิชญ์สุภัค  เติมธะนะศักดิ์  คณะท ำงำน 
  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
  ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 05) นำงอริสรำ  เชื่อถือ  คณะท ำงำน 
  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
  ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 06) นำงสำวดุษฎี  กัมสิทธิ์  คณะท ำงำน 
  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
  ส ำนักบริหำรกลำง 
 07)  นำยพจน์  บริสุทธิ์  คณะท ำงำน 
  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
  ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
 08) นำงสำวสุรีย์พร  ชัยยะรุ่งสกุล  คณะท ำงำน 
  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
  ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
 09) นำงสำวบุษกร  พงษ์พำนิช  คณะท ำงำน 
  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
  ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
 10) นำยพิเชฐ  พัลวัลย์  คณะท ำงำน 
  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
  ส ำนักตรวจสอบและประเมินผล 
 11) นำงสำววรำวรรณ  ขนำนแข็ง  คณะท ำงำน 
  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
  ส ำนักตรวจสอบและประเมินผล 
 12) นำงพนิดำ  ศิริรัตน์  คณะท ำงำน 
  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
  13) นำงพธูทิพย์  ศรีค ำภำ คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
  กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
 
 
 
 

หมวด 4… 
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 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 01) ผู้เชี่ยวชำญด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ประธำนคณะท ำงำน 
    ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร   
  02) นำงสำววันดี  เจริญประวัติ  คณะท ำงำน 
        นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
    ส ำนักงำนรัฐมนตรี 
  03) นำยวิทยำ  เตชะมหำนนท์  คณะท ำงำน 
   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
   ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 04) นำงสำวธนำวรรณ  ไพศำลพำณิชย์  คณะท ำงำน 
    นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร  
    ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
  05) นำยมำฆฤกษ์  เกียรติก้อง คณะท ำงำน 
   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร   
 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร   
 06) นำงสำวชิดชนก  จิรเศวตกุล คณะท ำงำน 
   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  
   ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 07) นำยอมรชัย  บ้ำนเมือง คณะท ำงำน 
  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  
       ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
 08) นำงสำวพัชรพันธ์  ไชยพันธุ์ คณะท ำงำน 
   นิติกรปฏิบัติกำร  
       ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
 09) นำงสำวจันจิรำ  เรียงแสน คณะท ำงำน 
  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  
  ส ำนักโยบำยและยุทธศำสตร์  

   10) นำงสำวกัญญำภัทร  บุญประกอบ คณะท ำงำน 
  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  
  ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์  

   11) นำงสำวพภัสสรณ์  วีรวฒันกุมภะ คณะท ำงำน 
    นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร  
    ส ำนักบริหำรกลำง  
   12) นำงพธูทิพย์  ศรีค ำภำ  
    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                 คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
    กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  
 

หมวด 5... 
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  หมวด 5 การมุวงเน้นทรัพยากรบุคคล 
   01) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล                            ประธำนคณะท ำงำน 
   02) ผู้เชี่ยวชำญด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล คณะท ำงำน  
    ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
   03) ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวินัยและคุณธรรม  คณะท ำงำน 
   ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 04) ผู้อ ำนวยกำรส่วนบริหำรอัตรำก ำลัง คณะท ำงำน 
 ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
  05) ผู้อ ำนวยกำรส่วนพัฒนำบุคคล คณะท ำงำน 
   ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
 06) ผู้อ ำนวยกำรส่วนบริหำรงำนบุคคล คณะท ำงำน 
  ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
 07) ผู้อ ำนวยกำรส่วนวินัยและคุณธรรม คณะท ำงำน 
  ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

08) นำงสำวชนำภำ  ติยะรัตนกรู คณะท ำงำน 
 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  

  ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
09) นำงซำนำรียะห์  มั่นมำนะเสรี คณะท ำงำน
 นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ  

  ส ำนักบริหำรกลำง 
 10) นำงสำวศิริวรรณ  อินทร์ไทยวงศ์ คณะท ำงำน 
  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  
  ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
 11) นำงสำววัชรภรณ์  คุ้มปลีวงศ์ คณะท ำงำน 
  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร   
  ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 12) นำยสุรเชษฎ์  ช่วยไธสง คณะท ำงำน 
  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 

 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
 13) นำงวรรณวิสำ  กล่อมวงศ์ คณะท ำงำน 

 เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  
 ส ำนักตรวจสอบและประเมินผล  
14) นำงสำวจนัญญำ  อินทะนิน คณะท ำงำน 
 นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  
 ส ำนักบริหำรกลำง  
15) นำงสำวสุพิณญำ  มณีขัติย์ คณะท ำงำน
 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  
 ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์  

16) นำยสมพล  … 
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16) นำยสมพล  นำคเมือง  คณะท ำงำน 
 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร   
 กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  
17) นำงสำวฐมำภรณ์  รอดสัมฤทธิ์                                  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  
 กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  

 
 หมวด 6 การมุวงเน้นระบบการปฏิบัติการ 
 01) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร                                  ประธำนคณะท ำงำน
 02) นำยโกเมศร์  เกียรติจิระอรุณ คณะท ำงำน 
 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  
 ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งนักวิชำพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ 
 03) นำงปรำณี  นิลวรณ์  คณะท ำงำน 
  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน  
  ส ำนักบริหำรกลำง  
 04) นำยชัยรัตน์  สระเสียงดี  คณะท ำงำน 
  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร  
  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 05) นำงสำวกิติยำ  ตั้งจำตุรันต์  คณะท ำงำน 
  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  
  ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
 06) นำงเสำวนีย์  แต้มทอง  คณะท ำงำน 
  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  
  ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
 07) นำงสำวขวัญระวี  เทศทิม  คณะท ำงำน 
  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  
  ส ำนักตรวจสอบและประเมินผล  
 08) นำงสำวพิชญำภร  ศิริมังกร  คณะท ำงำน 
  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  
  ส ำนักตรวจสอบและประเมินผล 
   09) นำยพจนำรถ  พลศรี คณะท ำงำน 
    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  
  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 10) นำงณัฐชนำ  มำนะกิจ  คณะท ำงำน 
  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  
  ส ำนักบริหำรกลำง 
 11) นำงสำวศิริรัตน์  ศิริยุวสมัย คณะท ำงำน 
  นิติกรช ำนำญกำร  
  กลุ่มกฎหมำย  

12) นำยอภิชำตพงษ์ … 
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 12) นำยอภิชำตพงษ์  กรรณิกำร์ คณะท ำงำน 
    นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร  
  กลุ่มสำรนิเทศกำรคลัง    
 13) นำงสำวบุษยำ  วีระพันธุ์ คณะท ำงำน 
 นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร  
 ส ำนักบริหำรกลำง  
 14) นำงสำวประภำพร  จันทร์นิฤทัย  คณะท ำงำน 
    นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร  
    ส่วนตรวจสอบภำยในระดับกรม 
   15) นำงสำววลีลักษณ์  รินดวงดี คณะท ำงำน 
 นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร  
 ส่วนตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง  
   16) นำงสำวเพ็ญศิริ  เพชรไข่ คณะท ำงำน 
    นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร  
    ส ำนักตรวจสอบและประเมินผล  
 17) นำยขจรศักดิ์   เชื้อเมืองพำน คณะท ำงำน 
  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  
  กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
 18) นำงสำวพรรณทิพำ  ฟ้ำร่วมปัญญำ  คณะท ำงำน 
    เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  
    ส ำนักบริหำรกลำง  
 19) นำงสำวชุติมำ  ปัตถำทุม คณะท ำงำน 
  เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน  
  กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  
 20) นำงสำวฐมำภรณ์  รอดสัมฤทธิ์                                 คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  
  กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  
 
 หมวด  7  ผลลัพธ์การด าเนินการ 
  01) นำงสำวสุภำพ  ผ่องอ ำไพ คณะท ำงำน 
   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ     
  กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  
   02) นำงสำวนวลสกุล  พวงบุบผำ                  คณะท ำงำน 
    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   
   กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  
 03) นำงสำวฐมำภรณ์  รอดสัมฤทธิ์ คณะท ำงำน 
   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  
   กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

4) นำงพธูทิพย์… 
 






