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แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  4  ป  (พ.ศ.  2551 – 2554) 
รัฐวิสาหกิจสงักัดกระทรวงการคลัง 

 
หนวย : ลานบาท 

ประเด็น

นโยบาย 

เปาประสงค

ระดับนโยบาย 
ตัวชี้วัด 

 

เปาหมาย กลยุทธ โครงการ
ผลผลติ/กจิกรรม 

วงเงินงบประมาณป เจาภาพ 

 51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54 

1.นโยบายฟนฟู                 

ความเชื่อมั่นของ                 

ประเทศ                 

1.5 เพิ่มศักยภาพ  พัฒนากองทุนหมูบาน 1.5.1)จํานวนเงิน 16,000 17,000 18,000 19,000 70,000 ประสานความรวมมือ 1.5.1 สงเสริม 26.00 26.00 26.00 27.00 105.00 ธกส. 

ของกองทุนหมูบาน และชุมชนเมืองที่มกีาร สนับสนุนสินเชื่อ      กับหนวยงานที่เกี่ยวของ ศักยภาพ       

และชุมชนเมืองให บริหารจัดการทีด่ีให เพื่อเปนแหลง      และผูที่ไดรบัผลกระทบ การบริหารจัดการ       

เปนแหลงเงินทุน สามารถยกระดบัเปน เงินทุนหมุนเวียน      เพื่อตอบสนองตอการ เงินกองทุนหมูบาน       

หมุนเวียนในการลงทุน สถาบันการเงินชุมชน ของประชาชน      พัฒนาเศรษฐกิจและ (1)โครงการสนับสนุน 30,000.00 - - - 30,000.00  

สรางงานและอาชีพ  ในหมูบาน      สังคมที่ยั่งยืน สินเชื่อแกกองทุน       

สรางรายไดและลด  ป 2551-2554      -เสริมสรางความเขมแข็ง หมูบานและชุมชน       

รายจายใหแกประชาชน        และมั่นคงของลูกคา เมืองแหงชาติ       

ในชุมชนและวิสาหกิจ        และเกษตรกร (2)โครงการสนับสนุน 16,000.00 17,000.00 18,000..00 19,000.00 70,000.00  

ขนาดเล็กในครัวเรือน        -สนับสนุนและดูแล สินเชื่อเพิ่มเตมิ/       

พัฒนากองทุนหมูบาน        การใหบริการสินเชื่อ ตอยอดใหกองทุน       

และชุมชนเมืองที่มีให        อยางมีคุณภาพได หมูบาน       

สามารถยกระดบัเปน        มาตรฐานทีด่ี สงเสริม       

ธนาคารหมูบานและชุมชน        การดูแลสิ่งแวดลอม        

1.6 จัดสรรงบประมาณ หมูบาน/ชุมชนสามารถ 1.6.1) จํานวน 150 150 150 150 600 สนับสนุนสินเชื่อให 1.6.1 โครงการ 150.00 150.00 150.00 150.00 600.00 ธกส. 

ตามขนาดประชากร แกไขปญหาพึ่งพาตนเอง เงินสนับสนุน      หมูบานชุมชนที่กอให สนับสนุนสินเชื่อ       

(Small Large : SML)  ไดและสามารถเชื่อมโยง สินเชื่อตอยอด      เกิดรายไดทางเศรษฐกิจ ตอยอดโครงการ       

 การใชทรัพยากรของรัฐ โครงการ SML       SML       

 ทองถิ่น และจังหวัด               
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ประเด็น

นโยบาย 

เปาประสงค

ระดับนโยบาย 
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เปาหมาย กลยุทธ โครงการ
ผลผลติ/กจิกรรม 

วงเงินงบประมาณป เจาภาพ 

 51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54 

1.7 สานตอโครงการ สนับสนุนสินเชื่อรายยอย       ประสานความรวมมือ 1.7.1 การขยาย 5,000.00 5,000.00 5,500.00 5,500.00 21,000.00 ธอ. 
ธนาคารประชาชน สําหรับประชาชนโดย       กับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ สินเชื่อธนาคาร       

เพื่อกระจายโอกาส ผานธนาคารประชาชน       และผูที่ไดรับผลกระทบ ประชาชนผาน       

การเขาถึงแหลงเงิน        เพื่อตอบสนองตอการ ธนาคารออมสิน       

ใหแกประชาชนผูมี        พัฒนาเศรษฐกิจและ         

รายไดนอยสรางทาง        สังคมที่ยั่งยืน        

เลือกและลดการพึ่งพา                

แหลงเงินกูนอกระบบ                

ซึ่งจะทําใหประชาชน                

มีโอกาสในการสรางงาน                

สรางรายไดดวยตนเอง                

1.8 สนับสนุนสินเชื่อ สรางโอกาสในการลงทุน       ประสานความรวมมือ 1.8.1 โครงการ      ธ.กรุงไทย 

แกผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SMEs       กับหนวยงานที่เกี่ยวของ สนับสนุนสินเชื่อแก       

ขนาดกลาง ขนาดยอม และสรางรายไดเพิม่ให       และผูที่ไดรับผลกระทบ ผูประกอบการ SMEs       

และวิสาหกิจชุมชน แกครัวเรือน       เพื่อตอบสนองตอการ และวิสาหกิจชุมชน       

เพื่อสรางโอกาสใน        พัฒนาเศรษฐกิจและ        

การลงทุนและสราง        สังคมที่ยั่งยืน        

รายได ผานสถาบัน  1.8.2)จํานวน 7,950 8,500 8,500 8,500 33,450  1.8.2 โครงการ 7,950.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 33,450.00 ธกส. 

การเงินของรัฐและ  เงินสนับสนุนฯ       สนับสนุนสินเชื่อแก       

ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิ  เปนไปตาม       ผูประกอบการ SMEs       

ขนาดกลางและขนาด  เปาหมาย       และวิสาหกิจชุมชน       

ยอมแหงประเทศไทย         1.8.3 ใหกูสินเชื่อแก  13,000.00 14,000.00 15,000..00 16,000.00 58,000.00 ธอ. 

         SMEs และ อปท.       

         1.8.4 มาตรการ 500.00 - - - 500.00 บสย. 

         ชวยเหลือผูประกอบการ       

         SMEs ใน 3 จังหวัด       

         ชายแดนภาคใต       
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         1.8.5 มาตรการ 1,000.00 - - - 1,000.00 บสย. 

         ชวยเหลือ       

         ผูประกอบการ SMEs       

         กลุมผลิตภัณฑ       

         ชุมชนและทองถิ่น       

         (OTOP)       

         1.8.6 มาตรการ 500.00 - - - 500.00 บสย. 

         ชวยเหลือ       

         ผูประกอบการ SMEs       

         ระดับรากหญา       

         1.8.7 โครงการ 4,000.00 4,650.00 5,200.00 4,650.00 19,500.00 ธพว. 

         สินเชื่อวิสาหกิจชุมชน       

         และ SMEs (Flagship)       

1.9 เพิ่มประสทิธิภาพ 1. ชุมชนมีขีดความ       ประสานความรวมมือ 1.9.1 โครงการ - - - - - ธ.กรุงไทย 

การบริหารจัดการ สามารถในการบริหาร       กับหนวยงานที่เกี่ยวของ สินเชื่อ OTOP       

โครงการหนึ่งตําบล จัดการโครงการหนึ่งตําบล 1.9.2)วงเงิน 50 60 70 80 260 และผูที่ไดรับผลกระทบ 1.9.2 โครงการ 50.00 60.00 70.00 80.00 260.00 ธกส. 

หนึ่งผลิตภัณฑเพื่อให หนึ่งผลิตภัณฑใหมี สนับสนุนฯ      เพื่อตอบสนองตอการ สนับสนุนสินเชื่อ       

แตละชุมชนสามารถ ประสิทธิภาพ       พัฒนาเศรษฐกิจและ พัฒนาศักยภาพ       

ใชทรัพยากรและ 2. ผลิตภัณฑชุมชนมี       สังคมที่ยั่งยืน โรงสีชุมชน       

ภูมิปญญาทองถิ่นใน ศักยภาพเชิงพาณิชย               

การพัฒนาสินคา และสามารถจําหนายได               

โดยรัฐพรอมที่จะ มากขึ้น               

สนับสนุนใหชุมชน                

เขาถึงองคความรู                

สมัยใหมแหลงเงินทุน                

และพัฒนาขีดความ                

สามารถในการบริหาร                
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จัดการและการตลาด                

เพื่อเชื่อมโยงสินคา                

จากชุมชนสูตลาด                

ทั้งในประเทศและ                

ตางประเทศ                

1.10 พักหนี้ของ เกษตรกรเขาสูระบบการ 1.10.1)จํานวน 0.3 0.3 0.3 - 0.3 ประสานความรวมมือ 1.10.1 โครงการ - 5,804.86 5,220.62 4,699.73 15,725.21  ธกส. 

เกษตรกรรายยอย ฟนฟูอาชีพและไดรับ เกษตรกรที่ได      กับหนวยงานที่เกี่ยวของ พักหนี้ใหแกเกษตรกร       

และยากจนที่ผาน การแกไขปญหาหนี้สิน รับการแกไข      ในการแกไขปญหา รายยอยและ       

กระบวนการจัดทาํ  ปญหาหนี้สิน      หนี้สินและผูที่ไดรบั ผูยากจน       

แผนฟนฟูอาชีพเพื่อ  (ลานราย)      ผลกระทบเพื่อรวมกัน        

สรางโอกาสใหเกษตรกร        แกไขปญหาและฟนฟู        

สามารถยกระดบั        อาชีพของเกษตรกร        

คุณภาพชีวิตดวยการ        โดยการลดภาระหนี้        

สรางรายไดและ        และเพิ่มประสิทธิภาพ        

อาชีพที่มั่นคง        สถาบันทีเ่กี่ยวของและ        

        ระบบสหกรณ        

1.11 สรางระบบประกนั เกษตรกรลดความเสี่ยง 1.11.1)จํานวน 1.23 1.23 0.316 0.316 3.092 รักษาเสถียรภาพราคา 1.11.1 โครงการ 583.54 3,088.89 157.10 142.13 3,971.66 ธกส. 

ความเสี่ยงใหเกษตรกร จากภัยภิบัติทาง เกษตรกรที่ได      สินคาเกษตรโดยการ ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู       

เพื่อลดความเสี่ยงอัน ธรรมชาติและการ รับความชวย      พัฒนาตลาดกลาง ใหแก ธกส.แทนเกษตรกร       

เนื่องมาจากผลกระทบ เปลี่ยนแปลงของราคา เหลือแกไข      สินคาเกษตรและดแูล ที่ประสบปญหาจาก       

ความเสียหายจากภัย  ปญหา       กลไกดานราคา การผลิตและการตลาด       

ธรรมชาติและสราง  (ลานราย)       1.11.2 โครงการ 583.54 3,088.89 157.10 142.13 3,971.66 ธกส. 

กลไกในการสราง         รับชําระหนี้กองทุน       

เสถียรภาพราคาสินคา         รวมเพื่อชวยเหลือ       

เกษตรที่เปนธรรม         เกษตรกรตามโครงการ       

         รับจํานําผลผลิต       

         การเกษตร       
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         1.11.3โครงการ - - - - - ธกส. 

         ประกันภัยพืชผล       

         โดยใชดัชนี       

         ภูมิอากาศ       

         1.11.4การแกไข 2.17 5.22 5.22 5.22 17.83 ธกส. 

         ปญหาหนี้สิน       

         เกษตรกร        

         (คาใชจายกบส.)       

1.13 สรางโอกาสให ประชาชนผูมีรายไดนอย       บริหารทรัพยสินของ 1.13.1 โครงการ 20,000.00 - - - 20,000.00 ธอส. 

ประชาชนไดมีที่อยู มีที่อยูอาศัยภายใตสภาวะ       ภาครัฐเพื่อสราง บานเอื้ออาทรเฟส 2       

อาศัยอยางทั่วถึง เชน แวดลอมทีเ่หมาะสม       มูลคาเพิ่มและเปน 1.13.2 โครงการ 10,000.00 - - - 10,000.00 ธอส. 

โครงการ “บานเอื้อ อยางทั่วถึง และมีความ       ประโยชนตอรัฐและ ธอส.-กบข.ครั้งที่ 5       

อาทร” “บานรัฐ มั่นคงในการอยูอาศัย       ประชาชนอยาง 1.13.3 โครงการ 20,000.00 - - - 20,000.00 ธอส. 

สวัสดิการ” และ “ที่อยู เพื่อยกระดับคุณภาพ       เหมาะสม สินเชื่อเพื่อที่อยู       

อาศัยของตนเองเปน ชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น        อาศัยแหงแรก       

ครั้งแรก” โดยเฉพาะ และนําไปสูสังคมที่เขมแขง็        1.13.4 โครงการ 3,000.00 - - - 3,000.00 ธอส. 

อยางยิ่งในพื้นที่ซึ่ง มีคุณภาพและนาอยู        สินเชื่อปรับปรุง       

สามารถเดินทางเชื่อม อยางยั่งยืน        ที่อยูอาศัยเพื่อ       

ระหวางกรุงเทพฯ         เพิ่มพูนรายได       

และปริมณฑลดวย         1.13.5 โครงการ 1,600.00 - - - 1,600.00 ธอส. 

ระบบขนสงมวลชน         บาน ธอส. เพื่อที่อยู       

ไดอยางสะดวก         อาศัยลูกจางประจํา       

         ของสวนราชการที ่       

         เปนสมาชิก กสจ.       

         ครั้งที่ 2       

         1.13.6 โครงการ 300.00 - - - 300.00 ธอส. 

         สนับสนุนสินเชื่อ       
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         รายยอยเพื่อที่อยู       

         อาศัยสําหรบัผูม ี       

         รายไดนอยถึงปานกลาง       

         ระหวาง ธอส. กับ       

         มูลนิธิที่อยูอาศัย       

         เพื่อมนุษยชาติ       

         ประเทศไทย       

         1.13.7 โครงการ 1,220.00 - - - 1,220.00 ธอส. 

         สินเชื่อสวัสดิการ       

         ขาราชการกองทัพ       

         อากาศ กองทัพเรือ       

         และสํานักงาน       

         ตํารวจแหงชาติ       

         1.13.8 โครงการ 3,000.00 - - - 3,000.00 ธอส. 

         สินเชื่อปลูกสราง       

         และซอมแซมเพื่อ       

         ขาราชการสวนทองถิ่น       

3. นโยบายเศรษฐกิจ                 

3.1 นโยบายการเงิน เศรษฐกิจเจริญเตบิโต               

การคลัง อยางตอเนื่องและมี               

3.1.1 ดาํเนินนโยบาย เสถียรภาพ       เสนอแนะและกาํหนด 3.1.1.1 การปองกนั - - - - - บสย. 

การเงินเพื่อสนับสนุน        นโยบายการคลังและ การเกิด NPGs       

การเจริญเติบโตของ        ระบบการเงินเพื่อสราง 3.1.1.2 การควบคุม - - - - - บสย. 
เศรษฐกิจอยางมี        ความยั่งยืน เพิ่ม และติดตามสภาพ       

เสถียรภาพโดยดูแล        ประสิทธิภาพในการ หนี้อยางใกลชิดและ       

เงินเฟอและคาเงินบาท        แขงขันและสราง ตอเนื่อง       

ใหสอดคลองกับสภาพ                
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ประเด็น

นโยบาย 

เปาประสงค

ระดับนโยบาย 
ตัวชี้วัด 

 

เปาหมาย กลยุทธ โครงการ
ผลผลติ/กจิกรรม 

วงเงินงบประมาณป เจาภาพ 

 51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54 

เศรษฐกิจและกลไกตลาด        ความเปนธรรม 3.1.1.3 การแกไข - - - - - บสย. 

สงเสริมประสิทธิภาพ

และความมั่นคงของ 

        NPGs       

ภาคการเงินในประเทศ                

และสงเสริมศักยภาพ                

ในการบริหารความ                

เสี่ยงของภาคเอกชน                

3.1.2 รักษาวินัยการคลัง  รอยละของ 5 20 55 18 98* บริหารทรัพยสินของ 3.1.2.1 โครงการ 938.50 3,277.50 8,753.60 3,085.70 16,055.24 รยส. 

เพื่อใหเกิดความยั่งยืน  การดําเนินการ      ภาครัฐเพื่อสรางมูลคา กอสรางโรงงาน       

ทางการคลังในระยะยาว  ตามโครงการฯ      เพิ่มและเปนประโยชน ยาสูบแหงใหม        

ซึ่งครอบคลุมถึงเงิน  *เนื่องจากเปน      ตอรัฐและประชาชน ระยะเวลาดําเนิน       

งบประมาณ เงินนอก  โครงการระยะ      อยางเหมาะสม โครงการ 5 ป        

งบประมาณ   5 ป กําหนด       (2551 – 2555)       

งบประมาณของทองถิ่น  แลวเสร็จ 100%              

ฐานะการเงินของ  ในป 2555              

รัฐวิสาหกิจและสถาบนั                

การเงินเฉพาะกิจของรัฐ                

ปฏิรูประบบงบประมาณ                

แผนดินทั้งระบบให                

สอดคลองกับการพัฒนา                

ประเทศอยางบรูณาการ                

ปรับปรุงระบบภาษีและ                

การจัดเกบ็ภาษีใหมคีวาม                

เปนธรรมมีประสทิธิภาพ                

และเพียงพอกับรายจาย                

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ                

และสังคมในอนาคต                



- 8 - 

ประเด็น

นโยบาย 

เปาประสงค

ระดับนโยบาย 
ตัวชี้วัด 

 

เปาหมาย กลยุทธ โครงการ
ผลผลติ/กจิกรรม 

วงเงินงบประมาณป เจาภาพ 

 51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54 

3.1.3 สงเสริมใหมี  จํานวนเกษตรกร 0.6 0.8 1.0 1.2 1.2 กําหนดนโยบายและ 3.1.3.1 โครงการ 144.00 182.00 492.00 703.00 1,521.00 ธกส. 

ระบบการออมระยะยาว  ที่มีเงินออม      รูปแบบการออมของ กองทุนทวีสุข        

เพื่อใหมีเงินออมเพียงพอ  ระยะยาว      ประเทศเพื่อสราง (เกษตรกรและ       

กับการดํารงชีพในยาม  (ลานราย)      ความยั่งยืน แรงงานนอกระบบ)       

ชรารวมทั้งเปนการสราง                

ฐานเงินออมเพื่อการระดม                

ทุนของประเทศในอนาคต                

3.1.6 พัฒนารัฐวิสาหกิจ        เสนอแนะและกาํหนด 3.1.6.1 โครงการ 5,100.00 11,800.00 11,000.00 12,000.00 39,900.00 ธอ. 

ใหสามารถเปนกลไก        นโยบายการพัฒนา ใหกูแกภาครัฐและ       

สนับสนุนการขับเคลื่อน        การบริหารจัดการ รัฐวิสาหกิจ       

ยุทธศาสตรการพัฒนา        เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ        

และการลงทุนของประเทศ        รัฐวิสาหกิจ        

ไดอยางมีประสิทธิภาพ                

สรางฐานรายไดและมูลคา                

ใหแกทรัพยสินของรัฐ                

มีการบริหารงานอยาง                

มืออาชีพ ตลอดจน                

กํากับดูแลการบริหาร                

จัดการรัฐวิสาหกิจ                

ภายใตหลักธรรมา                

ภิบาลทั้งการจัดทาํ                

และแยกบัญชีเชิงสังคม                

ความโปรงใสและการ                

วัดประสิทธิภาพของ                

การดําเนินงานใน                

มาตรฐานไมนอยกวา                

เกณฑของตลาด                
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ประเด็น

นโยบาย 

เปาประสงค

ระดับนโยบาย 
ตัวชี้วัด 

 

เปาหมาย กลยุทธ โครงการ
ผลผลติ/กจิกรรม 

วงเงินงบประมาณป เจาภาพ 

 51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54 

หลักทรัพยแหง                 

ประเทศไทย รวมทัง้                 

เรงฟนฟูรัฐวิสาหกจิ                

ที่มีปญหาฐานะ                

การเงิน                

3.2 นโยบาย ภาคเกษตรเจริญเติบโต               

ปรับโครงสราง อยางมีเสถียรภาพ                

ภาคเกษตร เกษตรกรและสถาบัน               

3.2.1เรงปรับโครงสราง เกษตรกรมีความเขมแข็ง 3.1.1) วงเงิน 27,000 30,400 31,700 30,150 119,250 1.พัฒนาและสนับสนุน 3.2.1.1โครงการ 25,000.00 26,350.00 27,600.00 29,000.00 107,950.00 ธกส. 

การผลิตทางการเกษตร และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สนับสนุน      สินคาเกษตรที่มีโอกาส สนับสนุนสินเชื่อเพือ่       

ใหสอดคลองกบัโอกาส  สินเชื่อฯ      และสรางรายได ผลิตให ปลูกพลังงานทดแทน       

ทางการตลาดและ        กับรสนิยมของผูบริโภค 3 ชนิด คือ ออย       

การเปลี่ยนแปลงรสนิยม        สินคาที่ตองมีการปรับ มันสําปะหลัง        

ของผูบริโภคโดยกําหนด        โครงสราง สินคาที่มีปญหา ปาลมน้ํามัน       

ยุทธศาสตรใหประเทศไทย        สินคาที่ไดรับผลกระทบ 3.2.1.2โครงการ 1,000.00 1,050.00 1,100.00 1,150.00 4,300.00 ธกส. 

เปนศูนยกลางการ        จากการเปดการคาเสรี สงเสริมการปลูก       

ผลิตอาหารของโลก        โดยการพัฒนาดาน มันสําปะหลังเพื่อผลติ       

เนนการเพิ่มประสทิธิภาพ        ประสิทธิภาพและคุณภาพ เอทานอล ในพื้นที่       

การผลิต การทําประมง        2.เพิ่มประสิทธิภาพ จ.ระยอง ขอนแกน       

ปศุสัตว และพืชเศรษฐกิจ        การผลิตและพัฒนา นครราชสีมา       

หลักใหครบวงจร        โครงสรางพื้นฐานการ 3.2.1.3โครงการ 1,000.00 3,000.00 3,000.00 - 7,000.00 ธกส. 

รวมทั้งสนับสนุน        เกษตรเพื่อลดตนทุน สงเสริมการปลูก       

การผลิตพืชพลังงาน        โดยสงเสริมการใชปจจัย ปาลมน้ํามันเพื่อผลติ       

ทดแทน เชน ปาลม        การเกษตรที่เหมาะสม ไบโอดีเซลรวมกับ       

น้ํามัน ออย และ        3.พัฒนาดานการวางแผน กระทรวงพลังงาน       

มันสําปะหลัง        และผลักดันการพัฒนา        

        การเกษตร        
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ประเด็น

นโยบาย 

เปาประสงค

ระดับนโยบาย 
ตัวชี้วัด 

 

เปาหมาย กลยุทธ โครงการ
ผลผลติ/กจิกรรม 

วงเงินงบประมาณป เจาภาพ 

 51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54 

3.2.4สงเสริมการ  3.2.4.1)วงเงิน 148.28 132.47 129.49 129.49 539.72 สงเสริมการเรียนรู 3.2.4.1โครงการ 148.28 132.47 129.49 129.49 539.72 ธกส. 

ทําการเกษตรตาม  สงเสริมการ      ตามปรัชญาเศรษฐกจิ ฟนฟูและพัฒนา       

แนวทฤษฎีใหมใน  เรียนรูฯ      พอเพียงและสนบัสนุน ศัยภาพเกษตรกรและ       

ระดับชุมชนตามแนว        งานตามพระราชดําริ ชุมชนตามแนว       

พระราชดําริเพื่อให        และทําการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง       

มีความมั่นคงทาง        ยั่งยืนเพื่อสราง        

ดานอาหาร สงเสริม        ความเขมแข็งให        

การขยายกระบวนการ        เกษตรกร        

เรียนรูและพัฒนา                

ระบบเกษตรอินทรีย                

เกษตรผสมผสาน                

วนเกษตร โครงการ                

อาหารกลางวัน และ                

ธนาคารโคกระบือ                

ตามแนวพระราช                

ดําริโดยเกษตรกร                

และชุมชนเปนผู                

กําหนดทิศทางและ                

แนวทางดวยตนเอง                

8. นโยบายการ                

บริหารจัดการทีด่ ี                

8.1 นโยบายการ 1. ระบบการบริหารงาน       พัฒนาระบบขอมูลและ 8.1.1.1 โครงการ - - - - - บสย. 

บริหารจัดการทีด่ ี ภาครัฐสามารถอํานวย       เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาและปรบัปรงุ       

8.1.1 ปรับปรุงการ ความสะดวกและใหบริการ       ภายในองคกร เว็บไซต บสย.       

ใหบริการประชาชน แกประชาชน รวมทั้ง        8.1.1.2 โครงการ - - - - - บสย. 

ดวยการสราง ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน        ขยายเครือขาย       

นวัตกรรมและนํา และธรรมาภิบาลเปนที่        จัดเก็บขอมูลแบบ       
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ประเด็น

นโยบาย 

เปาประสงค

ระดับนโยบาย 
ตัวชี้วัด 

 

เปาหมาย กลยุทธ โครงการ
ผลผลติ/กจิกรรม 

วงเงินงบประมาณป เจาภาพ 

 51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54 

เทคโนโลยีใหมๆ  ยอมรับของประชาชน        รวมศูนย       

มาใชในการใหบริการ 2. การบริหารทรัพยากร        8.1.1.3 โครงการ - - - - - บสย. 

รูปแบบตางๆ เพื่อลด บุคคลภาครัฐพัฒนาระบบ        พัฒนาและปรบัปรงุ       

ภาระและอาํนวย บริหารทรัพยากรบคุคล        ระบบคลังขอมูล        

ความสะดวกแก ใหทันสมัยและเสริมสราง        (Data Warehouse)       

ประชาชน บุคลากรภาครฐัใหสามารถ        8.1.1.4 โครงการ - - - - - บสย. 

 ปฏิบัติงานไดอยางมอือาชีพ        พัฒนาระบบฐาน       

 เพื่อตอบสนองความ        ขอมูล SMEs       

 ตองการของประชาชน        8.1.1.5 โครงการ - - - - - บสย. 

 3. กระจายอํานาจและ        ระบบสาํนักงาน       

 พัฒนาขีดความสามารถ        อัตโนมัติ       

 ใหองคกรปกครองสวน               

 ทองถิ่นพึ่งตนเองและ       บริหารสินทรัพยของ 8.1.2.1 โครงการ 5,471.91 - - - 5,471.91 ธพส. 

 จัดบริการสาธารณะได       ภาครัฐเพื่อสรางมูลคาเพิม่ ศูนยราชการ        

 อยางมีประสิทธิภาพ       และเปนประโยชน ถ.แจงวัฒนะฯ และ       

        ตอรัฐและประชาชน ระบบสาธารณูปโภค       

        อยางเหมาะสม ตางๆ       

  1.1)ระยะเวลาใน มี.ค. - - - - มิติดานลูกคา (1)แผนบริหารอาคาร 73.52 108.82 122.98 130.83 436.17  

  การจัดหาผูให       ศูนยราชการฯ       

  บริการงาน ซอม              

  บํารุงฯ/รักษาความ              

  ปลอดภัย/รักษา              

  ความสะอาด              

  1.2) รอยละของ - 0.5 0.4 0.4 0.4 มิติดานลูกคา        

  Loss Time ของ              

  อุปกรณในศูนย              

  ราชการฯ              
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ประเด็น

นโยบาย 

เปาประสงค

ระดับนโยบาย 
ตัวชี้วัด 

 

เปาหมาย กลยุทธ โครงการ
ผลผลติ/กจิกรรม 

วงเงินงบประมาณป เจาภาพ 

 51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54 

  2.1)รอยละของ - 0.5% 0.5% 1.0% 1.00% มิติดานกระบวนการ (2)โครงการบริหาร - - - - -  

  ปริมาณการใช  ของป ของป ของป   จัดการการใชพลังงาน       

  พลังงานใน  51 52 53   ในอาคารศูนยราชการฯ       

  อาคารสวนกลาง               

  ที่ลดลงตอหนวย              

  3.1)รอยละ - 100 - - 100 มิติดานกระบวนการ (3)โครงการจัดทํา - - - - -  

  ของการดําเนิน       ระบบ ISO 14000       

  งานตามแผนฯ              

  3.2)ระยะเวลา - ตาม   ตาม         

  ที่ไดใบรับรอง  แผน   แผน         

  คุณภาพ  ป 52   ป 52         

  4.1)ระยะเวลา หลัง - - - หลัง มิติดานลูกคา (4)โครงการยาย 2.00 - - - 2.00  

  หลังจากที่ได 30 วัน    30 วัน  สวนราชการเขาใช       

  รับมอบพื้นที ่       พื้นที่ศูนยราชการฯ       

  5.1)ระยะเวลา ภายใน - - - ภายใน  มิติดานลูกคา (5)โครงการบริหาร 2.00 - - - 2.00  

  ที่ไดผูรับจาง เม.ย.    เม.ย. 51  จัดการระบบจราจร       

  5.2)รอยละ - - 70 75 75  บริเวณศูนยราชการ       

  ความพึงพอใจ              

  ของลูกคาฯ              

  6.1)ระยะเวลาที ่ ภายใน - - - ภายใน มิติดานลูกคา (6)โครงการบริการ 9.20 - - - 9.20  

  เปดใหบริการ ก.ค.    ก.ค.  รถสาธารณะ       

  7.1)ระยะเวลา ภายใน - - - ภายใน มิติดานลูกคา (7)โครงการจัดการ 1.00 - - - 1.00  

  ที่ Call Center เม.ย.    เม.ย.  ลูกคาสัมพันธ       

  เปดใชเปนทางการ       (Customer       

  7.2)รอยละของ - 80 80 85 85  Relationship       

  ความพึงพอใจ       Management)       

  ลูกคาตอการ              
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ประเด็น

นโยบาย 

เปาประสงค

ระดับนโยบาย 
ตัวชี้วัด 

 

เปาหมาย กลยุทธ โครงการ
ผลผลติ/กจิกรรม 

วงเงินงบประมาณป เจาภาพ 

 51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54 

  ใหบริการของ              

  Call Center              

  8.1)รอยละ ไมต่ํากวา 90 90 95 95 มิติดานกระบวนการ (8)โครงการคัดเลือก 5.00 - - - 5.00  

  ของพื้นที่เชา รอยละ      ผูประกอบการ       

  ที่ไดจัดสรร 50      เขาใชพื้นที่ธุรกิจ       

  9.1)ระยะเวลา ภายใน - - - ภายใน มิติดานกระบวนการ (9)โครงการจัดหา 5.00 - - - 5.00  

  เสนอรูปแบบ เม.ย.    เม.ย.  Strategic Partner        

  การบริหาร       ในการบริหารศูนย       

  9.2)ระยะเวลา - ธ.ค. - - ธ.ค.  ประชุมและโรงแรม       

  การเปดใหบริการ              

  10.1)รอยละ 10 10 10 10 40 การเงินและสังคม (10)โครงการเพิ่ม - 30.00 - - 30.00  

  ของรายได       มูลคาพื้นที่เชาเชิง       

  ธุรกิจ       พาณิชย       

  11.1)ระยะเวลา -ระบบ  Asset ระบบ HR - - มีระบบฯ การเรียนรูและการ (11)โครงการพัฒนา 34.30 - - - 34.30  

  ที่ระบบเปดใช   Management  ระบบประเมิน   ที่ใชงานได เติบโต ระบบฐานขอมูล       

  อยางเปนทางการ -ระบบบัญช ี ระบบ CRM            

   จัดซื้อ             

  12.1)รอยละ 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 มิติดานกระบวนการ (12)แผนพัฒนา       

  ของ Network       ระบบความปลอดภัย       

  Reliability       ของระบบสารสนเทศ       

         ในศูนยราชการ       

  13.1)รอยละ 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 มิติดานกระบวนการ (13)แผนเพิ่ม - - - - -  

  ของ Network       ประสิทธิภาพการให       

  Availability       บริการดาน ICT       

         แกหนวยงานราชการ       

         ในศูนยราชการ       

  14.1)ระยะ ภายใน - - - ภายใน มิติดานลูกคา (14)โครงการเสริม 50.00 12.00 14.40 17.28 93.68  
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 51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54 

  เวลา ธ.ค.    ธ.ค.  สรางภาพลักษณ       

  14.2)รอยละ - 60 - 70 70  องคกร       

  ของการรับรู              

  ของหนวยราชการ              

  และผูมาตดิตอ              

  15.1)จํานวน - - - 1 1 มิติดานลูกคา (15)โครงการ - - - - -  

  โครงการฯ       สงเสริมสิ่งแวดลอม       

         ศูนยราชการ       

  16.1)รอยละ - - 100 100   (16)โครงการพัฒนา - - - - -  

  ความสาํเร็จ   ของ ของ   พื้นที่โซน C       

  ตามแผน   แผน53 แผน54          

  17.1)จํานวน - 1 1 1 1 มิติดานลูกคา (17)โครงการศึกษา - - - - -  

  โครงการใหม       ความเปนไปไดและ       

  ที่ศึกษาตามที ่       รับบริการดาํเนินการ       

  ไดรับมอบหมาย       โครงการใหมของ       

         หนวยงานราชการ       

  18.1)รอยละ 80 80 80 80 80 มิติดานลูกคา (18)Project 6.00 - - - 6.00  

  ของวงเงินที่       Finance Plan       

  โครงการตองการ              

  19.1) ระยะเวลา ภายใน - - - ภายใน มิติดานลูกคา (19)โครงการชําระ ‐ - - - -  

  ที่เปดระบบ ก.ค.    ก.ค.  คาบริการผานระบบ       

  การชําระฯ       E-Payment       

8.1.4 พัฒนาคุณภาพ        บริหารทรัพยสินของ 8.1.4.1 โครงการ 588.25 - - - 588.25 ธพส. 

ชีวิตของขาราชการ        ภาครัฐเพื่อสรางมูลคา บานธนารักษ       

และเจาหนาที่ของรัฐ        เพิ่มและเปนประโยชน        

ใหดีขึ้นเพื่อใหสามารถ        ตอรัฐและประชาชน        

ดํารงชีพไดอยางมี        อยางเหมาะสม        
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ศักดิ์ศรีโดยการเพิ่ม                

เงินเดือน คาตอบแทน                

และสวัสดิการให                

เหมาะสมกับสภาพ                

การทํางานและ                

สถานการณคาครองชีพ                

ที่เปลี่ยนแปลงไป                

รวมทั้งปรับปรุง                

สวัสดิภาพการทาํงาน                

และภาระหนี้สินเพื่อ                

ใหขาราชการและ                

เจาหนาที่ของรัฐม ี                

ความสมดุลระหวาง                

การทํางานกับชีวติ                

สวนตัว                

                

                

 


