กระทรวงการคลัง
วิสัยทัศน
เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
(Being Fiscal and Economic Pillar for Sustainable Development)
พันธกิจ/ภารกิจตามกฎหมาย
1. เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลังและเศรษฐกิจ
2. บริหารการจัดเก็บรายไดภาครัฐ
3. บริหารการเงินแผนดิน
4. บริหารจัดการทรัพยสินภาครัฐ
เปาหมาย
1. การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
2. การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
3. การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
4. การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ

ยุทธศาสตรกระทรวงการคลังตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
ยุทธศาสตร

กลยุทธ

เปาประสงค/มาตรการ

เปาหมายที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
1. การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจใหแก
คนฐานราก

1.1 การสงเสริมและพัฒนาระบบการเงิน
ภาคประชาชน รวมถึงการสรางความเขมแข็ง
ใหแกองคกรการเงินชุมชน
1.2 การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล
1.3 การยกระดับบริการทางการเงินฐานรากดวย
เทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม

1.1 การจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการเสริมสราง
ความรูความสามารถทางการเงิน (National
Financial Literacy Strategy)
1.2 การยกรางแผนพัฒนาระบบการเงิน
ภาคประชาชน พ.ศ. 2560–2564 เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งใหแกองคกรการเงินชุมชน

1.4 การเสริมสรางความรูความสามารถทางการเงิน
1.3 การพัฒนาโครงการประกันภัยขาวนาป
(Financial Literacy) โดยเฉพาะการใชผลิตภัณฑ
ใหครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกขาวมากขึ้น
และเทคโนโลยีทางการเงิน
1.5 การเพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามความตองการของตลาดแรงงานรวมถึง
การยกระดับความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ

1.4 การขับเคลื่อนการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ
อยางบูรณาการและยั่งยืน โดย
คณะกรรมการกํากับการแกไขปญหาหนีส้ ิน
ภาคประชาชน
1.5 การจัดตั้งหนวยงานการใหคําปรึกษาและ
แกไขหนี้นอกระบบเปนการถาวรภายใน
ธนาคารออมสิน และธนาคารเพือ่ การเกษตร
และสหกรณการเกษตร
1.6 มาตรการ pico-finance เพื่อเปนแหลง
เงินทุนทางเลือกของผูมีรายไดนอย
1.7 การดําเนินการกับเจาหนี้นอกระบบที่
ผิดกฎหมาย

2. การปฏิรูประบบการออม
คาตอบแทน และสิทธิประโยชน
เพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ

2.1 การจัดสวัสดิการเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ

2.1 การจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ

2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหาร
จัดการคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของภาครัฐ

2.2 การใหสินเชื่อที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ
(Reverse Mortgage : RM)

เพือ่ ผูสูงอายุ
2.3 การพัฒนาชองทางและผลิตภัณฑการออม
ระยะยาวเพือ่ รองรับสังคมผูสูงอายุ

2.3 การสนับสนุนการจางงานผูสูงอายุ
2.4 โครงการที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ (Senior
Complex) บนที่ราชพัสดุ
2.5 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงการจาย
เบี้ยยังชีพผูส ูงอายุ

3. การปฏิรูปการกระจายรายไดและ
การถือครองทรัพยสิน

3.1 การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพื่อปฏิรูป
การกระจายรายได
3.2 การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพื่อการ
ถือครองทรัพยสินที่เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ

3.1 โครงการบานธนารักษประชารัฐ
3.2 โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเพื่อรองรับ
นโยบายของรัฐบาลในการแกปญหา
รุกล้ําคลอง

ยุทธศาสตร
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เปาหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
1. การปฏิรูปประสิทธิภาพระบบ
การเงินและตลาดทุน

1.1 การพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยใหแขงขันได
สามารถตอบสนองความตองการทีห่ ลากหลาย

1.1 การปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขึ้นดวยราคาที่เปนธรรมและไมบิดเบือน
และสนับสนุนการเปนศูนยกลางการคาการลงทุน

1.2 การปฏิรูปสหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเนียน

ในภูมภิ าค โดยดํารงไวซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

1.3 แผนพัฒนาตลาดทุนระยะ 5 ป (2559-2563)

1.2 การปรับปรุงการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ
การเงินและการประกันภัยใหเปนมาตรฐานสากล
และทันตอการเปลีย่ นแปลงของนวัตกรรม
การประกันภัย
1.3 การปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ใหดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบ
การกํากับดูแลความมั่นคงและพันธกิจของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจใหดาํ เนินการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และการติดตามการดําเนินการ
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทีป่ ระสบปญหา
1.4 การพัฒนาตลาดทุนไทยใหเปนกลไกหลักในการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่ม
จํานวนนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายยอย เพิ่ม
ความหลากหลายของผลิตภัณฑทางการเงิน ลด
ตนทุนการทําธุรกรรมทางการเงิน และเรงพัฒนา
ตลาดทุนไทยใหเติบโตทันประเทศอื่นในภูมิภาค
รวมถึงการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ อันนําไปสูการ
พัฒนาความสามารถทางการแขงขันของประเทศ
และสามารถแขงขันไดในระดับสากล รวมทั้งเปน
การเพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนและการลงทุน
อยางทั่วถึง
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เปาหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
2. การปฏิรูปการสงเสริมภาคเอกชน
ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

2.1 การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แขงขันของภาคธุรกิจและการลงทุนของประเทศ

2.1 การผลักดันการดําเนินการกองทุนเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันสําหรับ

รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบดาน

อุตสาหกรรมเปาหมาย เพื่อสงเสริม

การเงินการคลังตาง ๆ ที่มีอยูใหทันสมัย เปนธรรม
และเปนสากล
2.2 การผลักดันการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานทาง
กายภาพ เพื่อลดตนทุนการประกอบการของ
ภาคเอกชน
2.3 การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อ
สงเสริมอุตสาหกรรมเปาหมาย
2.4 การสงเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยการ
ใชมาตรการการเงินการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม การ
พัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียว (Green
Tax) การจัดเก็บภาษีมลพิษทางน้ํา การจัดเก็บ
ภาษี/คาธรรมเนียมดานสิ่งแวดลอม การขยายฐาน
ภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดลอม และพลังงาน การจัดทํา

อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-curve)
2.2 การสนับสนุนมาตรการภาษีและสิทธิ
ประโยชน เพือ่ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและคลัสเตอร
2.3 แผนพัฒนาวิสาหกิจเริ่มตนแหงชาติ
2.4 มาตรการจูงใจเพือ่ สนับสนุนนวัตกรรม
(Innovation) และการวิจัยพัฒนา (R&D)
แบบกาวกระโดด และมาตรการจูงใจเพือ่ สราง
eco-system สําหรับการสงเสริมใหเกิด Start-up
ในประเทศไทยอยางยั่งยืน
2.5 มาตรการการคลังและภาษีเพื่อสงเสริม
เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการใชพลังงานที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมหรือสงเสริมการประหยัดพลังงาน
2.5 การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อ
สงเสริมใหบริษัทเอกชนขนาดใหญชวยเหลือ
บริษัทเอกชนขนาดเล็ก
3. การปฏิรูประบบการชําระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส

3.1 การผลักดันระบบ National e-Payment
3.2 การเชื่อมโยงระบบ National e-Payment กับ
ภูมิภาคเพื่อใหไทยเปนศูนยกลางการชําระเงิน
ในภูมิภาค

4. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและ
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับภูมภิ าค

4.1 การใชมาตรการภาษี ที่ราชพัสดุ และดาน
ศุลกากร เพื่อสนับสนุนนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและคลัสเตอร รวมถึงสงเสริม
การคาการลงทุนในพื้นที่
4.2 การใชมาตรการดานการคลังการเงินเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุน
กับประเทศเพื่อนบานและในภูมิภาคอาเซียน

3.1 การผลักดันตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National
e-Payment Master Plan)
4.1 การดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ณ จุดเดียว (National/ASEAN Single
Window)
4.2 โครงการพัฒนาดานศุลกากรและนํารอง
ดานศุลกากรตนแบบ เพื่อสงเสริมการคา
ชายแดน
4.3 โครงการนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตร
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เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
1. การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการ
บริหารการคลังของประเทศ

1.1 การผลักดันรางพระราชบัญญัตกิ ารเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. .... ใหแลวเสร็จและมีผลบังคับใช
โดยเร็ว
1.2 การพัฒนากรอบการจัดทํางบประมาณ รวมถึงระบบ
การเบิกจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ ดวยการ
เชื่อมโยงขอมูลการเบิกจายงบประมาณ ทั้งระดับ
รัฐบาล สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน องคกรมหาชน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
1.3 การปฏิรูปโครงสรางรายได ประกอบดวย รายได
ภาษีและรายไดที่ไมใชภาษี โดยการปรับอัตราภาษี
และขยายฐานภาษีที่บังคับใชอยูในปจจุบันให
ครอบคลุมทุกฐานภาษี รวมถึงการเพิ่มแหลง
รายไดใหม
1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษี
ใหสะดวก ประหยัด รวดเร็ว เขาถึงไดงาย
(Easy Access) และการลดตนทุนการบริหาร
การจัดเก็บ
1.5 การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยสินของรัฐ เพื่อใหเกิดประโยชนตอ
การพัฒนาประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม
1.6 การแกไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ
และกฎหมายเงินคงคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ
ในภาพรวม

1.1 การจัดทําแผนการปฏิรูประบบภาษีเพื่อ
การปฏิรูปโครงสรางรายไดของประเทศ
เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0
1.2 โครงการยื่นแบบรายการภาษีและการ
ชําระภาษี 3 กรมดวยชือ่ เดียว
(SSO – Single Sign On) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษี
1.3 โครงการจัดทํา Tax Account
1.4 โครงการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสนิ คา
สรรพสามิต
1.5 การดําเนินมาตรการเรงรัดโครงการใหเอกชน
เขารวมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast
Track)
1.6 การจัดตัง้ กองทุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย (Thailand Future
Fund: TFF)
1.7 การจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติ
(State Investment Corporation)
1.8 การติดตามการเบิกจายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ
1.9 แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
1.10 โครงการจัดทําฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
1.11 โครงการศึกษาแนวทางการบริหารภาระ
งบประมาณรายจายบําเหน็จบํานาญ

1.7 การปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลหนี้สาธารณะ และ
หนี้เงินกูที่เปนความเสี่ยงทางการคลัง

1.12 การผลักดันรางพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

1.8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

1.13 การปรับปรุงพระราชบัญญัติการบริหาร

หนี้สาธารณะ
1.9 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการใช

หนี้สาธารณะ
1.14 การผลักดันรางพระราชบัญญัติการเงิน

เงินกูในการดําเนินโครงการ/นโยบายของภาครัฐ

การคลังของรัฐ พ.ศ. ....
1.15 การผลักดันรางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง พ.ศ. ....
1.16 การผลักดันรางพระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ. .... (ฉบับรวม)

ยุทธศาสตร

กลยุทธ

เปาประสงค/มาตรการ

เปาหมายที่ 4 การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ
1. การสงเสริมความโปรงใสและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ของกระทรวงการคลัง

1.1 การพัฒนาบุคลากรเพือ่ เสริมความรู
ความสามารถ จริยธรรม และขจัดการคอรรัปชั่น

1.1 โครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม โปรงใส
ไรทุจริต

1.2 การปรับโครงสรางการดําเนินการของ

1.2 โครงการปรับปรุงโครงสราง

หนวยงานในกระทรวงการคลัง เพื่อ
ประสิทธิภาพ ความคลองตัว และลดขั้นตอน
และความซ้ําซอนในการดําเนินงาน
1.3 การขจัดคอรรัปชัน่ และเพิ่มความโปรงใส
ในการดําเนินงานของภาครัฐ

การแบงสวนราชการของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง

สวนที่ 1
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560-2563

สวนที่ 1
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
1. กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
แผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 จัดทําขึ้นบนพื้นฐาน
แนวความคิด การศึกษา วิเคราะหขอมูลและหลักการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
มาตรา 3 อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข ทรงใช
อํานาจนั้นทางสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 4 ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและ
ความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับ ความคุมครองตามประเพณี การปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุขและตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูแลว
ยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 5 เมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหกระทําการนั้นหรือวินิจฉัย
กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
แตประเพณีการปกครองดังกลาวตองไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้
2. รางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
รัฐบาล (พลเอก ประยุ ทธ จั น ทรโอชา) โดยคณะกรรมการจั ด ทํายุ ทธศาสตรช าติ ได กําหนด
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร
ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสราง ความสามารถในการแขงขัน (๓) ยุทธศาสตร
การพัฒนาและเสริมสราง ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทาง
สังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๖) ยุทธศาสตร
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 หมวด 1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร
กําหนดใหสวนราชการดําเนินการเพื่อเปดเผยขอมูลขาวสารใหประชาชนรับทราบ
4. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 1 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
มาตรา 6 การบริ ห ารกิ จ การบ านเมื อ งที่ ดี ได แ ก การบริ ห ารราชการเพื่ อ บรรลุ เป าหมาย 7
ประการ ดังตอไปนี้

(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
หมวด 2 การบริหารราชการแผนดินเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
มาตรา 8 (2) บัญญัติวาการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซื่อสัตยสุจริต สามารถ
ตรวจสอบไดและมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น
มาตรา 8 (3) กอนเริ่มดําเนินการสวนราชการตองจัดใหมีการศึกษาวิเคราะหผลดีและผลเสียให
ครบถวนทุกดาน กําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบการดําเนินการในแตละขั้นตอน ใน
กรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบตอประชาชน สวนราชการตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือ
ชี้แจงทําความเขาใจ เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึงประโยชนที่สวนรวมจะไดรับจากภารกิจนั้น
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จากสถานะของ
ประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนํ า
และประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนา
ที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนด
ทิศทางการพัฒ นาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง
มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของประเทศ
6. ยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2560 ได ให
ความสําคัญกับความสอดคลองและการถายทอดเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตรของรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
นโยบายรัฐบาล และแผนแมบทอื่น ๆ มาเปนกรอบการดําเนินงานของงบประมาณประจําป เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งไดนอมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเปนแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ โดยคํานึงถึง
หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดี เพื่อใหประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อยางยั่งยืน

ซึ่งยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดกําหนดยุทธศาสตร 6 ดาน และ
1 รายการ ไดแก
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตภายใน
5. ยุทธศาสตรดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
7. รายการคาดําเนินการภาครัฐ
โดยกรมบัญชีกลางสอดรับกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ในยุทธศาสตรที่ 4 และ 6 ดังนี้
ยุทธศาสตร
การจัดสรร
งบประมาณ
ยุทธศาสตร 4
การแกไขปญหา
ความยากจน
ลดความเหลื่อมล้ํา
และสรางการ
เจริญเติบโตจาก
ภายใน
ยุทธศาสตรที่ 6
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

เปาหมาย
การใหบริการ
กระทรวง
เสริมสราง
ความมั่นคง
ทางการคลัง

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน
เปาหมาย
กลยุทธหนวยงาน
การใหบริการ
หนวยงาน
เพื่อเปนการรักษา บริหารการรับจาย
วินัยทางการคลัง
เงินของรัฐบาลใหมี
และใหเกิดความยั่งยืน ประสิทธิภาพ
ทางการคลัง

กิจกรรม/
ผลผลิต

งบประมาณ
(บาท)

การบริหารและ
กํากับดูแล
ดานรายจาย
ภาครัฐ

1,389,805,400

7. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงคทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
8. ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง ประกอบดวย 4 เปาหมาย ดังนี้
เป า หมายที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ โดยมี 3 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจใหแกคนฐานราก
ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูปการสงเสริมภาคเอกชนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการกระจายรายไดและการถือครองทรัพยสิน
เปาหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน โดยมี 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การปฏิรูปประสิทธิภาพระบบการเงินและตลาดทุน
ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูปการสงเสริมภาคเอกชนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูประบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและ การเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับภูมิภาค
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง โดยมี 1 ยุทธศาสตร คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ
เปาหมายที่ 4 การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ
โดยมี 1 ยุทธศาสตร คือ
ยุธศาสตรที่ 1 การสงเสริมความโปรงใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง
โดยกรมบัญชีกลางสอดรับกับยุทธศาสตรของกระทรวงการคลังเปาหมายที่ 2 3 และ 4

2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร
กรมบัญชีกลางไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรดวยการวิเคราะห SWOT ทั้งปจจัย
ภายในเพื่อใหทราบจุดแข็ง (Strengthen) และจุดออน (Weakness) และปจจัยภายนอกเพื่อใหทราบถึงโอกาส
(Opportunity) และขอจํากัด (Threat) ซึ่งผลจากการวิเคราะห สรุปไดดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. บุคลากรมีจิตบริการ มีความมุงมั่น อดทน
และรับผิดชอบในการทํางาน
2. บุคลากรมีการทํางานเปนทีม มีความซื่อสัตยสุจริต
ปฏิบัติงานดวยความละเอียด รอบคอบ
3. บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญในดานการเงิน
การคลังภาครัฐ
4. เปนหนวยงานที่มีสํานักงานและบุคลากรปฏิบัติงาน
ทั่วประเทศ
5. เปนหนวยงานกลางในการกํากับดูแลทางดาน
การเงินการคลังภาครัฐ และใหคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับกฎระเบียบทางดานการเงินการคลัง
ภาครัฐ
6. เปนหนวยงานกลางในการพัฒนาบุคลากรดาน
การเงินและบัญชีภาครัฐ โดยมีหลักสูตรที่เปน
มาตรฐานดานการเงินและบัญชีภาครัฐ และไดรับ
การยอมรับจากสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ
7. สํานักงานคลังเขต/จังหวัดเปนแหลงขอมูลดาน
การเงินการคลังภาครัฐ ขอมูลดานเศรษฐกิจของ
จังหวัดและเปนที่ปรึกษาดานการเงินการคลัง
ภาครัฐ แกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ
ในสวนภูมิภาค
8. มีระบบสารสนเทศดานการเงินการคลังภาครัฐ
มีเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ มีการใชนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการ
9. มีชองทางการใหบริการแกผูรับบริการที่ทันสมัย
หลากหลายชองทาง เชน Line youtube
Facebook Internet และ Call Center เปนตน

จุดออน (Weakness)
1. บุคลากรมีความรอบรูเฉพาะดานไมครอบคลุม
ภารกิจ และการปฏิบัติงานของกรม ขาดองคความรู
ที่จําเปนอื่น ๆ เชน องคความรูทางการบริหาร ความรู
ภาษาตางประเทศ เปนตน อีกทั้งยังขาดสมรรถนะ
หรือทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห เพื่อนําขอมูลมา
ใชในเชิงบริหาร
2. ขาดเสนทางความกาวหนาในอาชีพที่ชัดเจน
เปนรูปธรรม
3. ขาดแรงจูงใจในการทํางาน
4. ระบบและกระบวนการในการคัดสรรบุคลากรลาชา
สงผลใหการทํางานขาดประสิทธิภาพ
5. ขาดกฎหมายที่ใหอํานาจในการกํากับดูแลการใช
จายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. ฐานขอมูลดานเศรษฐกิจการคลัง (Database CFO)
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับจังหวัด
และภาคเอกชนยังไมสมบูรณ ครบถวน
7. อัตรากําลังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
บุคลากรทีจ่ ะตองทําหนาที่ในการใหคําแนะนํา
ปรึกษา ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง เชน การตอบขอหารือ
ทางโทรศัพท เปนตน

โอกาส (Opportunity)
ภัยคุกคาม (Threat)
1. นโยบายสําคัญ ๆ ของรัฐบาลเปดโอกาสใหกรมฯ 1. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรของหนวยงานภาครัฐ
ไดปฏิบัติงาน ตามบทบาทภารกิจเพื่อขับเคลื่อน
บอย ๆ ทําใหสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของ
นโยบายที่สําคัญดานการเงินการคลังภาครัฐ เชน
กรมบัญชีกลาง
การเรงรัดการเบิกจายเงิน การใชจายเงินงบกลาง 2. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล สงผลใหนโยบายของรัฐตอง
ตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของ
ปรับเปลี่ยน บางครั้งนโยบายใหม ๆ ทําใหการ
รัฐบาล เปนตน
ปฏิบตั ิงานของกรมฯ ตองปรับเปลี่ยนไป ซึ่งอาจสง
2. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี สงผลใหเกิด
ผลกระทบตอการปฏิบัติงานประจํา ทําใหไมสามารถ
โอกาสในการพัฒนานวัตกรรม
ดําเนินงานไดตามแผนที่กําหนดไว
3. การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงาน 3. ระบบงานดาน IT ของกรมบัญชีกลาง กับหนวยงาน
เปนโอกาสใหกรมฯ เปนศูนยขอมูลดานรายจาย
ภายนอกมีขอจํากัด และแตกตางกัน ทําใหไมสามารถ
ภาครัฐ
เชื่อมโยงการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปนหนวยงานที่มีบทบาทภารกิจดานการเงินการคลัง
ทําใหไดรับโอกาสในการกํากับ ดูแล และจัดทํา
งบการเงินรวมของแผนดิน ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนําดานการเงินและบัญชีแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
5. หนวยงานที่เกี่ยวของภายนอกใหการยอมรับ
ในศักยภาพของบุคลากรกรมบัญชีกลาง และไดรับ
ความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ดวยดี
จากการวิ เคราะห ส ภาพแวดล อ มขององค ก รทั้ งภายในและภายนอก (SWOT Analysis) พบว า
กรมบัญชีกลาง มีจุดออนและอุปสรรคในการปฏิบัติงานหลายประการไมวาจะเปนเรื่องของบุคลากร การบริหารงานบุคคล
อุป กรณ กฎหมาย และระเบี ย บต าง ๆ ที่ ไมเอื้อต อการปฏิ บั ติ งาน แต ในขณะเดี ยวกัน ยั งมีจุ ด แข็งและโอกาส
ในการปฏิบัติงานเชนเดียวกัน นอกจากนี้กรมบัญชีกลางไดมีการนําผลการสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ
ในการให บ ริ การ และความคิ ด เห็ น และความคาดหวั งของผู มี ส ว นได ส วนเสี ย ที่ มีต อ กรมบั ญ ชี กลาง ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตลอดจน
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาประกอบ
การพิ จ ารณาทบทวนบทบาทภารกิ จ และเป น กรอบในการจั ด ทํ า วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร
แผนที่ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563

สวนที่ 2
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ
กรมบัญชีกลาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 - 2563

สวนที่ 2
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
1. วิสัยทัศน (Vision)
“กํ า กั บ ดู แ ลและบริ ห ารการใช จ า ยเงิ น ของแผ น ดิ น ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ” หมายถึ ง
กรมฯ จะกํากับดูแลและบริห ารการใชจายเงินของแผนดินใหมีความถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม โปรงใส มีวินั ย
คุมคาและสามารถตรวจสอบได รวมทั้งจะมีการนํานวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน
2. ภารกิจหลัก (Mission)
กรมฯ จะดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนและภารกิจหลักโดยผาน 3 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การเปนกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย
(Fiscal Stimulus) ประกอบดวยงาน 7 ดาน
ดานที่ 1 ดานการรับ - จายเงินภาครัฐ
ดานที่ 2 ดานการบริหารเงินคงคลังและพัฒนาระบบการคลัง
ดานที่ 3 ดานการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ดานที่ 4 ดานกฎหมายการคลัง
ดานที่ 5 ดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดานที่ 6 ดานบัญชีกภาครัฐ
ดานที่ 7 ดานการตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตรที่ 2 การปรับภาวการณคลังใหเขาสูสมดุล (Fiscal Consolidation) ประกอบดวยงาน 6 ดาน
ดานที่ 1 ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ
ดานที่ 2 ดานการพัฒนาและบริหารระบบเศรษฐกิจการคลังสวนภูมิภาค
ดานที่ 3 ดานละเมิดและแพง
ดานที่ 4 ดานเงินนอกงบประมาณ
ดานที่ 5 ดานลูกจาง
ดานที่ 6 ดานอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความเขมแข็งขององคกร (Strengthen the CGD Organization)
ประกอบดวยงาน 2 ดาน
ดานที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ดานที่ 2 ดานการจัดการสารสนเทศ

3. พันธกิจ (Mission) ตามกฎหมาย
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 กําหนดอํานาจ
หนาที่กรมบัญชีกลาง ดังนี้
1. ให คําปรึ กษาหรือ ขอเสนอแนะเกี่ย วกับ การพั ฒ นาระบบบริ ห ารการคลั งของประเทศในด าน
การบริหารเงินคงคลัง ตอกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรี
2. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และหลักเกณฑดานการเงินการคลัง การบัญชี
การพัสดุภาครัฐ และการตรวจสอบภายในของสวนราชการ เพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติ
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและมาตรฐาน การกํากับดูแล และการพัฒนาเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐในความรับผิดชอบของกรม รวมทั้ง ติดตาม
การดําเนินงานและการบริหารดานการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแนะนโยบายดานการคลังของประเทศ
6. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการเบิกจายเงินของหนวยงานภาครัฐ การกอหนี้ผูกพัน การนําเงินสงคลัง
และการถอนคืนเงินรายไดแผนดิน รวมทั้งพิจารณาทําความตกลงในการเบิกจาย เงินงบประมาณตามที่สวนราชการ
ขอทําความตกลง
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลัง
8. พัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณในดานกํากับดูแล การติดตามประเมินผล การใชจายเงิน
นอกงบประมาณ การทบทวนประสิทธิภาพและความจําเปนในการดําเนินงานของ เงินนอกงบประมาณอยางเปน
ระบบที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวของในการกํากับ และบริหารเงินนอกงบประมาณของ
หนวยงานภาครัฐ
9. กําหนด ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของ บุคลากรภาครัฐ
10. พัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส และกํากับดูแล การบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
11. ดํ าเนิ น การเกี่ยวกับ การกําหนดมาตรฐานการบั ญ ชีภ าครัฐ ระบบบั ญ ชี ตลอดจน การจั ดทํ า
และวิเคราะหรายงานการเงินของแผนดิน
12. ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ และความรับผิดทางแพงของเจาหนาที่ของสวนราชการ
13. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลลูกจางของสวนราชการ
14. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรดานการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน
และการพัสดุภาครัฐ

15. ให คําปรึกษา เสนอแนะ และให ความชวยเหลื อด านวิช าการทางการเงิน การคลั ง การบั ญ ชี
การพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายในแกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ และการปฏิบัติงาน แกสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐ
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
4. พันธกิจ (Mission) โดยยอ
1. กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ แนวปฏิบัติดานกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน คาตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจาง และความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐใหสอดคลองกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
2. บริ ห ารเงิน สดภาครั ฐ บริ ห ารการรั บ -จ า ยเงิ น ให เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยใช ร ะบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในสวนภูมิภาค
4. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางดานการบริหารการเงินภาครัฐ
5. เปนศูนยขอมูลสารสนเทศทางการคลัง
5. ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรกรมบัญชีกลาง ประกอบดวย 3 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การเปนกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย
(Fiscal Stimulus)
ยุทธศาสตรที่ 2 การปรับภาวะการคลังใหเขาสูสมดุล (Fiscal Consolidation)
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความเขมแข็งขององคกร (Strengthen the CGD Organization)
6. แผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
กรมบัญชีกลางไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2560 - 2563) ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคลอง
กับรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงการคลัง และ
กรอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง โดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตรของกรมบัญชีกลาง
ดังนี้

