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คํานํา 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สปง.กอ.รมน. จัดทําข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนา  
สปง.กอ.รมน. ตามพันธกิจอย่างมีทิศทางประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์        
ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ กิจกรรม และหน่วยรับผิดชอบ โดยแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สปง.กอ.รมน.  
จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของ สปง.กอ.รมน. ให้บรรลุเป้าหมาย คือ เป็นองค์กรที่มี
มาตรฐาน ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพด้านงบประมาณและการเงิน 

สปง.กอ.รมน. 
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วิสัยทัศน : เปนองคกรท่ีมีมาตรฐาน ทันสมัย บุคลากรมีความเปนมอือาชีพดานงบประมาณและการเงิน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการ

ประสิทธิผล

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

พัฒนาองคกร สรางคานยิมรวมในองคกร

ทํางานดีที่สุด

พัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อสารและแนะนํา 

ผูรับบริการ

พฒันาคุณภาพการบริหารจัดการ

ผูรับบริการมีความพึงพอใจ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
สรางระบบงบประมาณ

และการเงินใหทันสมัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาบุคลากรใหมี

ความเปนมืออาชีพ

ระบบการบรหิารจัดการ

ดานงบประมาณและการเงิน

มีความทันสมัยและรวดเร็ว

 1 

แผนที�กลยุทธ



แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2565 ของ สปง.กอ.รมน. 
1. วสิัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มมีาตรฐาน ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพด้านงบประมาณและการเงิน

2. พันธกิจ
2.1 ทบทวน วางแผน และจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของ กอ.รมน.
2.2 บริหารงบประมาณทั้งที่เป็นเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบประมาณที่โอนมาจาก

ส่วนราชการอื่น 
 2.3 วางแผน ให้คาํปรึกษา ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการด้านการเงินและการบัญชีของ กอ.รมน. 
 2.4 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธ์ิ รวมทั้งจัดทํา

รายงานตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 2.5 วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และรายงานเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง                

และการควบคุมภายในของ กอ.รมน.  
3. แผนปฏิบัติราชการ สปง.กอ.รมน.

3.1 ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
3.2 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างระบบงบประมาณและการเงินให้ทันสมัย
3.3 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความเปน็มืออาชีพ

4. รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ สปง.กอ.รมน.
4.1 เป้าประสงค์ที ่1 ทํางานดีที่สุด

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 60 

  หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัด : ฝธก.สปง.กอ.รมน. 

กลยุทธ์ กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ 
1. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมมอบรางวัลคนดีศรี สปง.กอ.รมน. 

1. หน.นขต.สปง.กอ.รมน. เสนอชือ่ข้าราชการ
1 คน และพนักงานราชการ 1 คน เข้ารับ
การพิจารณา 
2. จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลอืก
3. ประกาศผล
4. มอบใบประกาศเกียรติคุณ
5. ตดิประกาศชมเชย และลงเว็บไซต์
ให้ทราบโดยทัว่กัน 

ผท.สปง.กอ.รมน. 
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กลยุทธ์ 
2. จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน
(Job Description) 

กิจกรรม 
1. จัดทําแบบฟอร์มบรรยายลักษณะงาน
2. แจกจ่ายแบบฟอร์มฯ ให้บุคลากร
สปง.กอ.รมน. กรอกขอ้มลู 
3. รวบรวมแบบบรรยายลักษณะงาน
4. ประเมินผล

หน่วยรับผิดชอบ 
ผท.สปง.กอ.รมน. 

4.2 เป้าประสงค์ที ่2 ผูรั้บบริการมีความพงึพอใจ 
ตัวชี้วัด  : ร้อยละความพึงพอใจของการให้บริการ 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 
หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัด : ผง.สปง.กอ.รมน. 

กลยุทธ์ กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ 
สร้างจิตสํานึกในการบริการ 
(Service Mind) 

1. จัดระบบการทํางานให้คล่องตัว ปรับ
ข้ันตอนท่ียุ่งยากให้ง่ายขึ้น เพ่ือสร้างการ
บริการที่รวดเร็ว 
2. จัดลําดับข้ันตอนในการให้บริการให้ง่าย
ไม่ซับซ้อน เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้รับบริการ
สามารถทําตามได้อย่างถูกต้องไม่สับสน 
3. เรียนรู้ความตอ้งการของผูร้ับบริการ
จากช่องทางตา่งๆ เช่น การสอบถาม ตู้
รับความคิดเหน็  
4. นําข้อบกพร่องมาปรับปรุง
5. ฝึกอบรมบุคลากรใหม้ีทักษะในการ
บริการที่ด ี

ฝธก.สปง.กอ.รมน. 

 4.3 เป้าประสงค์ที ่3 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ตัวชี้วัด  :  ระดับความสําเรจ็การดําเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการด้านงบประมาณและการเงินของ กอ.รมน. 
ค่าเป้าหมาย : ระดับ 4 
หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัด : ผท.สปง.กอ.รมน. 

กลยุทธ์ กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ 
จัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ 
การบริหารจัดการด้านงบประมาณและ 
การเงินของ กอ.รมน. 

1. จัดทําความตอ้งการและแผนดําเนินงาน
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
3. พัฒนาและติดตั้งระบบ
4. ฝึกอบรม

ผท.สปง.กอ.รมน. 
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 4.4 เป้าประสงค์ที ่4 ระบบการบรหิารจัดการด้านงบประมาณและการเงินมีความทนัสมัยและรวดเรว็ 
ตัวชี้วัดที่ 1 : จํานวนคร้ังที่ไม่สามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้ทันตอ่การเปล่ียนแปลง 
ค่าเป้าหมาย : 10 ครั้ง/ปี 
หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัด : งป.สปง.กอ.รมน. 

กลยุทธ์ กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ 
ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1. แต่งตั้งคณะทํางานทบทวนและปรับ

ปรุงกฎระเบียบที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน 
2. นขต.สปง.กอ.รมน. รวบรวม
กฎระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัตงิาน 
3. จัดการประชุมคณะทํางานทบทวน
และปรับปรุงกฎระเบียบ 
4. สรุปผลการประชุม ดําเนนิการ
ปรับปรุง จัดพิมพ์ระเบียบที่ปรับปรุงแล้ว 
5. แจกจ่ายและเผยแพร่บนเว็บไซต์
สปง.กอ.รมน. 

ผท.สปง.กอ.รมน. 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามเวลาที่กําหนด 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90 
หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัด : วต.สปง.กอ.รมน.  

กลยุทธ์ กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ 
1. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

2. ลดข้ันตอนและระยะเวลาการทํางาน

1. แจ้ง นขต.สปง.กอ.รมน. ให้จัดทํา
คู่มือการปฏบิัติงาน (Work Manual) 
ตามรปูแบบทีก่ําหนด 
2. นขต.สปง.กอ.รมน. ดําเนินการจัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
3. รวบรวมคู่มอืการปฏิบัติงาน (Work
Manual) ตรวจสอบ และขออนุมตัิเพ่ือ
นําไปใช ้
4. แจกจ่าย เผยแพร่ และนําข้ึนเว็บไซต์
สปง.กอ.รมน. 

1. จัดการประชุมเพ่ือกําหนดตัวชี้วัดด้าน
ระยะเวลาในการทํางานต่อชิน้งาน 
2. นําตัวชีว้ัดไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
โดย ผอ.ส่วน เป็นผู้กํากับ ดแูล บันทึก
ผล และรายงานผลต่อ ผอ.สปง.กอ.รมน.  

ผท.สปง.กอ.รมน. 
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ผท.สปง.กอ.รมน. 



 4.5 เป้าประสงค์ที ่5 สื่อสารและแนะนําผูรั้บบริการ 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละความสําเร็จในการตอบคําถามผู้รับบริการได้ถูกต้อง ชัดเจน 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90 
หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัด : ผท.สปง.กอ.รมน. 

กลยุทธ์ กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ 
1. ซักซอ้มความเข้าใจด้านงบประมาณและ
การเงิน 

2. จัดทําบริการ ถาม-ตอบ (Q&A)

1. ซักซอ้มความเข้าใจด้านการยืมเงิน
2. ตรวจแนะนํากิจการด้านงบประมาณ
และการเงิน 
3. ซักซอ้มความเข้าใจด้านการบริหาร
งบประมาณประจําปีของ กอ.รมน. 
4. ซักซอ้มความเข้าใจด้านหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงิน
งบประมาณไว้เบิกเหล่ือมปี 
5. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. ผท.สปง.กอ.รมน. ดําเนินการออก
คําส่ังแต่งตั้งผูดู้แลระบบ และ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผดิชอบในการตอบคําถาม 
2. ผูดู้แลระบบ และ เจ้าหน้าที่ตดิตาม
คัดแยกคําถามส่งให้เจ้าหน้าทีผู่้รับผดิชอบ
ตอบคําถาม 
3. ประเมินผลการดําเนินงาน ปีละ 1 ครั้ง

นขต.สปง.กอ.รมน. 
(กง.ฯ รวบรวม) 

ผท.สปง.กอ.รมน. 

ตัวชี้วัดที่ 2 : จํานวนเรื่องที่สือ่สารในเว็บไซต์ของ สปง.กอ.รมน. 
ค่าเป้าหมาย : 5 เรือ่ง/ไตรมาส 
หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัด : ผท.สปง.กอ.รมน. 

กลยุทธ์ กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ 
สื่อสารข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู ้ 1. นขต.สปง.กอ.รมน. รวบรวมข้อมูล

ข่าวสาร ที่ตอ้งการเผยแพร่ส่งให้ ผท.สปง.
กอ.รมน. นําข้ึนเว็บไซต์ สปง.กอ.รมน. 
2. ผท.สปง.กอ.รมน. นําข้อมลู ข่าวสาร
เผยแพร่บนเว็บไซต ์สปง.กอ.รมน. 

ผท.สปง.กอ.รมน. 
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4.6 เป้าประสงค์ที ่6 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 40 
หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัด : ผท.สปง.กอ.รมน. 

กลยุทธ์ กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ 
นําระบบการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA : Public Sector  
Management Quality Award)มาใชใ้น 
การประเมินองค์กร 

1. ศึกษา รวมรวมข้อมูล เพ่ือนํา PMQA
มาใชใ้นการประเมินองค์กรภายใน    
สปง.กอ.รมน. 
2. ประชมุชีแ้จง หน.นขต.สปง.กอ.รมน.
เพ่ือร่วมกันกําหนดแนวทาง วิธีการ และ
แบ่งความรับผิดชอบในการดําเนินการ
ประเมินองค์กรด้วย PMQA 
3. รวบรวมขอ้มูลเพ่ือนํามาประเมินตาม
แนวทางท่ีกําหนด 
4. ประเมินผล
5. สรปุผลการดําเนินการประจําปี

ผท.สปง.กอ.รมน. 

4.7 เป้าประสงค์ที ่7 สร้างคา่นิยมร่วมในองค์กร 
ตัวชี้วัด : ระดบัความสําเร็จการนําค่านิยมไปปฏิบัติ 
ค่าเป้าหมาย : ระดับ 3 
หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัด : กง.สปง.กอ.รมน. 

กลยุทธ์ กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ 
1. ผู้บริหารเป็นแบบอย่าง

2. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างภาวะผู้นําเพื่อ
ความสําเร็จขององค์กร 
1. การเสริมสรา้งภาวะการเป็นผู้นํา
2. จิตวิทยาการเป็นผู้นําที่ด ีมีจริยธรรม

1. ตดิตอ่ผู้ประกอบการเพื่อจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
2. ส่งข้อความวิสัยทัศน์ และค่านิยม
 ให้ผู้ประกอบการดําเนินการ 
3. ตดิตั้งป้ายวิสัยทัศน์ และคา่นิยม
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดย
ทั่วกัน 

   งป.สปง.กอ.รมน.

ฝธก.สปง.กอ.รมน. 
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กลยุทธ์ กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ 
3. จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีภายใน
องค์กร 

โครงการสร้างทีมสัมพันธ์ สปง.กอ.รมน.  
1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม
2. กิจกรรมสรา้งเป้าหมายร่วมกัน
3. กิจกรรมฝึกทักษะในการแก้ปัญหา
4. กิจกรรมฝึกทักษะในการส่ือสารและ
แสดงความคิดเห็น 
5. กิจกรรมสรา้งความสามัคคี

ผท.สปง.กอ.รมน. 

 7 




