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แผนปฏิบัติราชการรายป� (พ.ศ. ๒๕63) 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ส%วนที่ ๑ บทสรุปผู+บริหาร 

ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว,าด-วยหลักเกณฑ2และวิธีการบริหารกิจการบ-านเมืองท่ีดี  
พ.ศ. 2546 และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว,าด-วยหลักเกณฑ2และวิธีการบริหารกิจการ
บ-านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ได-กําหนดให-ส,วนราชการต-องจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ
ห-าป�และรายป�ให-สอดคล-องกับยุทธศาสตร2ชาติ แผนแม,บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต,อรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวข-อง  

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงได-จัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป� (พ.ศ. 2563) โดยมี
ความสอดคล-องกับแผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร.ชาติด-านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐเปEนด-านหลัก และยุทธศาสตร2ชาติด-านการสร-างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเปEน
ด-านรอง สําหรับแผนระดับท่ี 2 มีความเก่ียวข-องกับแผนแม%บทภายใต+ยุทธศาสตร.ชาติใน 3 ประเด็น 
ได-แก, ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็นการต,อต-านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม แผนการปฏิรูปประเทศ 
มีความสอดคล-องในด-านการบริหารราชการแผ,นดิน และด-านการปGองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีความสอดคล-องใน
ยุทธศาสตร2ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปGองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย และแผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวข-อง ได-แก, แผนปฏิบัติการด-านการสร-างและพัฒนากําลังคน
ภาครัฐเชิงกลยุทธ2เพ่ือการไปสู,ดิจิทัลไทยแลนด2 พ.ศ. 2561 - 2565 ของสํานักงาน ก.พ. และ
นโยบายและแผนระดับชาติว,าด-วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ซ่ึงแผนปฏิบัติราชการรายป� (พ.ศ. 2563) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สามารถ
แบ,งได-เปEน 3 เรื่อง ได-แก,  

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน มีแผนงาน/โครงการสําคัญ 3 แผนงาน/
โครงการ ได-แก,  

1.1 โครงการยกระดับการให-บริการของศูนย2บริการร,วม กระทรวงการคลัง  
1.2 โครงการส,งเสริมการมีส,วนร,วมระหว,างรัฐ เอกชน และประชาชน การจัดต้ัง

และบริหารจัดการเพจ facebook สถานีข,าวกระทรวงการคลัง  
1.3 โครงการวิเคราะห2ความเสี่ยงและการจัดทําแผน/คู,มือการบริหารความเสี่ยง

ด-านการทุจริตขององค2กร 
2. การพัฒนาเสริมสร+างคุณภาพบุคลากร มีแผนงาน/โครงการสําคัญ 3 แผนงาน/

โครงการ ได-แก,  
2.1 โครงการวิเคราะห2อัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด-านเทคโนโลยีดิจิทัล  
2.3 โครงการเสริมสร-างการเปEนองค2กรคุณธรรม จริยธรรม และค,านิยมท่ีดีของ

กระทรวงการคลัง 
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3. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีแผนงาน/โครงการสําคัญ 
2 แผนงาน/โครงการ ได-แก,  

3.1 โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส2ใหม, 
(New GFMIS Thai)  

3.2 โครงการออกแบบเชิงหลักการสําหรับการบริหารข-อมูลการจัดประชารัฐ
สวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 

ท้ังนี้ การดําเนินการแผนงาน/โครงการภายใต-แผนปฏิบัติราชการรายป� (พ.ศ. 2563) ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สามารถประมาณการเงินงบประมาณเพ่ือใช-ในการดําเนินการ
รวมท้ังสิ้น 414,129,000.00 บาท โดยแบ,งเปEนเงินงบประมาณแผ,นดิน 744,000.00 บาท 
เงินกู-ต,างประเทศ 408,750,000.00 บาท และแหล,งอ่ืนๆ 4,635,000.00 บาท 
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ส%วนที่ ๒ ความสอดคล+องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร.ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร.ชาติด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

(๑) เปGาหมาย  
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุ,งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน2

ส,วนรวม ตอบสนองความต-องการของประชาชนได-อย,างสะดวก รวดเร็ว โปร,งใส 
2. ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พร-อมปรับตัวให-ทันต,อการเปลี่ยนแปลง 
3. ภาครัฐมีความโปร,งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร2  
1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปEนศูนย2กลาง ตอบสนองความต-องการ และ

ให-บริการอย,างสะดวกรวดเร็ว โปร,งใส 
1.1 การให-บริการสาธารณะของภาครัฐได-มาตรฐานสากลและเปEน

ระดับแนวหน-าของภูมิภาค 
1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให-บริการสาธารณะต,างๆ ผ,านการ

นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต2ใช- 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย   

4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให-ทันสมัย 
5 บุคลากรภาครัฐเปEนคนดีและเก,ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  

มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ,งม่ัน และเปEนมืออาชีพ  
5.1 ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนท่ีมีคล,องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค,านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม

และมีการพัฒนาตามเส-นทางความก-าวหน-าในอาชีพ 
6. ภาครัฐมีความโปร,งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส,วน

ร,วมต,อต-านการทุจริต 
6.2 บุคลากรภาครั ฐยึ ด ม่ัน ในหลั ก คุณธรรม  จริ ย ธ รรมและ 

ความซ่ือสัตย2สุจริต 
(๓) การบรรลุเปGาหมายตามยุทธศาสตร2ชาติ  

1. สามารถพัฒนาการทํางานของหน,วยงาน โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช-ในการบริหารจัดการในการให-บริการประชาชนและเพ่ิมอํานวยความสะดวกในช,องทางการ
ติดต,อสื่อสารข-อมูลข,าวสาร  

2. สามารถพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให-ทันสมัย มีระบบ
การทํางานท่ีเปEนดิจิทัล มีความโปร,งใส ยืดหยุ,นและคล,องตัว การนํานวัตกรรม เทคโนโลยี และข-อมูล
ขนาดใหญ, มาใช-ในการตัดสินใจและบริหารงาน 

3. สามารถวางแผนขนาดกําลั งคน ท่ี เหมาะสมตามภาร กิจและ 
พร-อมปรับตัวให-ทันต,อการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังสามารถส,งเสริมการพัฒนาต,อยอดความคิด
สร-างสรรค2ด-วยการฝhกอบรมด-านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยให-แก,บุคลากร 



แผนปฏิบัติราชการรายป� (พ.ศ. ๒๕63) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ๔ 
  

4. สามารถเสริมสร-างทัศนคติ ค,านิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตย2สุจริตให-แก,
บุคลากร ซ่ึงเปEนมาตรการปGองกันและแก-ไขปjญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และสร-างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส,งเสริมการมีส,วนร,วมจากทุกภาคส,วนในการตรวจสอบ เฝGาระวัง  

๒) ยุทธศาสตร.ชาติด+านการสร+างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) เปGาหมาย สร-างความเปEนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร2 การกระจายศูนย2กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม

และเทคโนโลยี  
(๓) การบรรลุเปGาหมายตามยุทธศาสตร2ชาติ  

จัดให-มีฐานข-อมูลมิติต,างๆ ของพ้ืนท่ีให-มีความถูกต-อง พัฒนากลไกเพ่ือ
สนับสนุนการสร-างองค2ความรู- การตัดสินใจและการวางแผนการดําเนินการของรัฐ 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเก่ียวข-อง)  

๒.๒.๑ แผนแม%บทภายใต+ยุทธศาสตร.ชาติ  

(๑) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

๑) เปGาหมายระดับประเด็นของแผนแม,บทฯ  
• เปGาหมายท่ี 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

เปEนท่ียอมรับของผู-ใช-บริการ 
• เปGาหมายท่ี 2 ภาครัฐมีการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ  

ด-วยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต2ใช- 
• การบรรลุเปGาหมายตามแผนแม,บทฯ  

1. สามารถพัฒนาระบบการให-บริการประชาชนโดยมุ,งเน-น
การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปEนเครื่องมือให-เกิดงานบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว โปร,งใส ตามความต-องการ
ของประชาชน รวมท้ังเพ่ิมช,องทางในการสื่อสารข-อมูลข,าวสารผ,านสื่อโซเชียลมีเดีย  

2. สามารถเตรียมความพร-อมด-านบุคลากรให-มีขนาด
กําลังคนท่ีเหมาะสมและมีทักษะและสมรรถนะท่ีทันต,อการเปลี่ยนแปลง ทันสมัย และเปEนสากล 

3. สามารถนําเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย
มาช,วยในการปฏิบัติงานเทียบได-กับมาตรฐานสากลอย,างคุ-มค,า คล,องตัว และเทียบได- กับ
มาตรฐานสากล 

๒) แผนย,อยของแผนแม,บทฯ  

2.1) แผนย,อยการพัฒนาบริการประชาชน 

• แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการให-บริการประชาชน 

• เปGาหมายของแผนย,อย งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปลี่ยน
เปEนดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปGาหมายตามแผนย,อยของแผนแม,บทฯ  
สามารถพัฒนาระบบการให-บริการประชาชนโดย

มุ,งเน-นการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปEนเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือให-เกิดงานบริการท่ีสะดวก 
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รวดเร็ว โปร,งใส ตามความต-องการของประชาชนรวมท้ังเพ่ิมช,องทางในการสื่อสารข-อมูลข,าวสาร
ผ,านสื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือให-ประชาชน/ภาคเอกชนได-มีโอกาสเข-าถึงข-อมูลของภาครัฐ ได-มีส,วนร,วม
ตรวจการบริหารงานของภาครัฐได-สะดวกข้ึน ตามพฤติกรรมการเปlดรับสารท่ีตนเองถนัด 

2.2) แผนย,อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน,วยงานภาครัฐให-เปEน 
“ภาครัฐทันสมัย เปlดกว-าง เปEนองค2กรขีดสมรรถนะสูง” 

• เปGาหมายของแผนย,อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท,ามาตรฐานสากลและมีความคล,องตัว 

• การบรรลุเปGาหมายตามแผนย,อยของแผนแม,บทฯ  
สามารถทําให- เ กิดการปฏิ บั ติงานเทียบได- กับ

มาตรฐานสากลอย,างคุ-มค,า มีความรวดเร็ว โปร,งใส เสียค,าใช-จ,ายน-อย ลดข-อจํากัดทางกายภาพ 
เวลา พ้ืนท่ี และตรวจสอบได- ตามหลักการออกแบบท่ีเปEนสากล  

2.3) แผนย,อยการสร-างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
• แนวทางการพัฒนา  

1. ปรับปรุงกลไกในการกําหนดเปGาหมายและ
นโยบายกําลังคนในภาครัฐให-มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได-อย,างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให-มีความรู-
ความสามารถสูง  มีทักษะการคิดวิเคราะห2 และการปรับตัวให-ทันต,อการเปลี่ยนแปลง 

• เปGาหมายของแผนย,อย บุคลากรภาครัฐยึดค,านิยม
ในการทํางานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ,งม่ัน และ
เปEนมืออาชีพ 

• การบรรลุเปGาหมายตามแผนย,อยของแผนแม,บทฯ  
1. สามารถกําหนดขนาดกําลังคนท่ีเหมาะสมตาม

ภารกิจของหน,วยงานและพร-อมปรับตัวให-ทันต,อการเปลี่ยนแปลง 
2. สามารถเตรียมความพรอมของบุคลากรใหมี

ทักษะและสมรรถนะท่ีทันต�อการเปลี่ยนแปลง ทันสมัย และเป!นสากล 

(2) ประเด็นการต%อต+านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑) เปGาหมายระดับประเด็นของแผนแม,บทฯ  
• เปGาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

• การบรรลุเปGาหมายตามแผนแม,บทฯ  
สามารถทําให-เกิดการเสริมสร-างทัศนคติ ค,านิยมเก่ียวกับ

ความซ่ือสัตย2สุจริตต,อบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง รวมท้ังการสร-างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส,งเสริมการมีส,วนร,วมจากทุกภาคส,วนในการตรวจสอบ เฝGาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให-
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

๒) แผนย,อยของแผนแม,บทฯ แผนย,อยการปGองกันการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 
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• แนวทางการพัฒนา ส,งเสริมการปฏิบัติหน-าท่ีของข-าราชการ 
และเจ-าหน-าท่ีของรัฐให-มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีส,อไปในทางทุจริต 

• เปGาหมายของแผนย,อย คดีทุจริต และประพฤติมิชอบลดลง 

• การบรรลุเปGาหมายตามแผนย,อยของแผนแม,บทฯ  
1. สามารถทําให-เกิดการเสริมสร-างทัศนคติ ค,านิยมเก่ียวกับ

ความซ่ือสัตย2สุจริต โดยให-ความรู-ความเข-าใจในการปGองกันและปราบปรามการทุจริตให-แก,บุคลากร
ในสังกัดกระทรวงการคลังและการจัดกิจกรรมส,งเสริมต,างๆ เช,น การเผยแพร,องค2ความรู-ในการ
ปGองกันและปราบปรามการทุจริตให-แก,บุคลากร และการจัดให-มีพิธีมอบโล,ผู-ประพฤติตนชอบด-วย
ความซ่ือสัตย2สุจริตกระทรวงการคลัง เปEนต-น 

2. สามารถทํา ให- เ กิดการสร- า งธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส,งเสริมการมีส,วนร,วมจากทุกภาคส,วนในการตรวจสอบ เฝGาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให-
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได- 

(3) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

๑) เปGาหมายระดับประเด็นของแผนแม,บทฯ  
• เปGาหมาย คนไทยทุกคนได-รับการคุ-มครองและมีหลักประกัน

ทางสังคมเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปGาหมายตามแผนแม,บทฯ  
สามารถทําให-มีระบบฐานข-อมูลกลางสวัสดิการสังคม  

เพ่ือสนับสนุนการยกระดับการคุ-มครองทางสังคมและหลักประกันทางสังคมได- 

๒) แผนย,อยของแผนแม,บทฯ แผนย,อยมาตรการแบบเจาะจง
กลุ,มเปGาหมายเพ่ือแก-ปjญหาเฉพาะกลุ,ม 

• แนวทางการพัฒนา สนับสนุนให-มีการพัฒนาและใช-ระบบ
ข-อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดสวัสดิการและสร-างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส,วน 

• เปGาหมายของแผนย,อย มีระบบและกลไกการให-ความช,วยเหลือ
กลุ,มเปGาหมายท่ีต-องการความช,วยเหลือเปEนพิเศษได-ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

• การบรรลุเปGาหมายตามแผนย,อยของแผนแม,บทฯ  
สามารถพัฒนาระบบฐานข-อมูลกลางสวัสดิการสังคมท่ี

เชื่อมโยงกับระบบฐานข-อมูลต,างๆ และส,งเสริมให-มีการแลกเปลี่ยนข-อมูลระหว,างภาคีพัฒนาต,างๆ 
โดยเฉพาะระดับครัวเรือนและชุมชน เพ่ือนําไปสู,การยกระดับการคุ-มครองทางสังคมและหลักประกัน
ทางสังคม  
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๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ  
ด+านการบริหารราชการแผ%นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบ

โจทย2ชีวิตประชาชน 
กลยุทธ.ท่ี ๒ ยกระดับการให-ข-อมูลและให-คําปรึกษาจากหน,วยงานของรัฐ 
แผนงานท่ี ๑ กําหนดช,องทางการให- คําปรึกษาแก,ประชาชนท่ีเหมาะสม 

เพ่ือให-ตอบสนองความต-องการของประชาชนได-อย,างทันท,วงที 
เปDาหมายแผนงาน ให-ประชาชนได-รับข-อมูล คําปรึกษาจากหน,วยงาน

ของรัฐ ได-อย,างสะดวก รวดเร็ว ผ,านช,องทางท่ีเหมาะสม 
๑.๑ จัดเตรียมความพร-อมในการให-คําปรึกษา ท้ังด-านทรัพยากร ด-านการ

จัดบริการ และด-านเทคโนโลยี 
กลยุทธ.ท่ี ๓ ยกระดับการให-บริการประชาชนสู,การบริการท่ีเร็ว ข้ึน  

ง,ายข้ึน และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper) 
แผนงานท่ี ๑ ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพ่ือ

อํานวยความสะดวกแก,ประชาชน 
๑.๑ ปรับปรุงกระบวนการและลดข้ันตอนการให-บริการท่ีกระทบต,อชีวิต

และความเปEนอยู,ของประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกและสร-างความพึงพอใจแก,ผู-รับบริการ 
เปDาหมายกิจกรรม หน,วยงานภาครัฐมีแผนการปรับปรุงการให-บริการ

ประชาชน 
๑.๒ ดําเนินการแก-ไขปjญหา/ข-อติดขัดในการบริการประชาชน เช,น แก-ไข

กฎหมายท่ีเก่ียวข-องกับการอนุมัติ อนุญาตในภาครัฐ 
เปDาหมายกิจกรรม หน,วยงานภาครัฐแก-ไขปjญหาต,างๆ ท่ีเปEนอุปสรรคต,อ

การให-บริการ (ถ-ามี) 
๑.๓ พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับการให-บริการท่ีกระทบต,อชีวิต และ

ความเปEนอยู,ของประชาชน โดยเปEนระบบท่ีรองรับการเชื่อมโยงข-อมูล เพ่ือให-บริการแบบเบ็ดเสร็จได- 
เปDาหมายกิจกรรม หน,วยงานภาครัฐมีระบบดิจิ ทัลเ พ่ือรองรับการ

ให-บริการ 
แผนงานท่ี ๒ จัดให-มีการให-บริการแบบเบ็ดเสร็จผ,านช,องทางดิจิทัล และ

ศูนย2บริการร,วม 
๒.๑ จัดให-มีศูนย2บริการร,วมในระดับกระทรวง และจังหวัด ท่ีรองรับการ

ขอรับบริการต,าง ๆ ของหน,วยงานในสังกัด ได-แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
เปDาหมายกิจกรรม ประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วในการติดต,อรับ

บริการของแต,ละกระทรวง 
๒.๔ ยกระดับศูนย2บริการร,วมต,าง ๆ ท่ีมีอยู,ในปjจจุบันให-รองรับบริการ

แบบเบ็ดเสร็จ 
๒.๕ สนับสนุนให-เกิดการใช-งาน เช,น การประชาสัมพันธ2การสร-างแรงจูงใจ 

(Incentives) ให-ประชาชนขอรับบริการภาครัฐผ,านช,องทางออนไลน2มากข้ึน การสร-างความม่ันคง
ปลอดภัยของการให-บริการประชาชนเพ่ือให-เกิดความเชื่อม่ัน เปEนต-น 

เปDาหมายกิจกรรม ประชาชนได-รับบริการแบบเบ็ดเสร็จและมีความพึงพอใจ
ในการใช-บริการในระดับสูงข้ึน 
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ : ระบบข-อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกัน ก-าวสู,รัฐบาลดิจิทัล 

กลยุทธ.ท่ี ๒ นําระบบดิจิทัลมาใช-ในการปฏิบัติงาน และการบริหาร
ราชการ 

แผนงานท่ี ๒ การพัฒนาระบบดิจิทัล งานพ้ืนฐานของรัฐแบบรวมศูนย2 
รองรับการเชื่อมโยงข-อมูล และการทํางานร,วมกันระหว,างหน,วยงาน 

- พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐอย,างสมบูรณ2แบบ  
(New GFMIS) โดยเปEนฐานข-อมูลกลางแบบ Matrix และ Online Real Time 

เปDาหมายกิจกรรม ยกระดับการบริหารการเงินการคลังของประเทศด-วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ.ท่ี ๓ บูรณาการข-อมูลของหน,วยงานภาครัฐเพ่ือการบริหารราชการ
แผ,นดิน 

แผนงานท่ี ๑ การปรับปรุงพัฒนา การจัดทํา รวบรวม และวิเคราะห2
ข-อมูลดิจิทัลของหน,วยงานภาครัฐ 

- จัดทําชุดข-อมูลสําคัญของหน,วยงานให-อยู,ในรูปแบบดิจิทัลท่ีเปEนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด โดยเฉพาะข-อมูลต,าง ๆ ดังนี้ 

� ข-อ มูลสํ า คัญ ท่ี เ ก่ียวข- อง กับบริการ ท่ีกระทบต,อชี วิ ตและ 
ความเปEนอยู,ของประชาชน หรือภารกิจของหน,วยงาน 

� ข-อมูลท่ีเก่ียวข-องกับงานสนับสนุน เช,น งานสารบรรณ งานแผน
และงบประมาณ งานพัสดุ ข-อมูลกําลังคนภาครัฐ เปEนต-น 

เปDาหมายกิจกรรม หน,วยงานภาครัฐ มีการจัดทําข-อมูลสํา คัญตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด และเชื่อมโยงข-อมูลกับหน,วยงานภายนอกได- 

แผนงานท่ี ๓ สนับสนุนให-นําข-อมูลไปใช-ประโยชน2ในการบริหารราชการ
แผ,นดิน การบริการประชาชน และการมีส,วนร,วมของภาคประชาชน 

๓.๒ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ ในด-านการบริหารจัดการข-อมูล การ
วิเคราะห2และนําเสนอข-อมูล และการใช-ประโยชน2ร,วมกัน 

เปDาหมายกิจกรรม บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะด-านการบริหารจัดการ
ข-อมูลการวิเคราะห2และนําเสนอข-อมูล 

๓.๓ ส,งเสริมการมีส,วนร,วมระหว,างรัฐ เอกชน และประชาชน (Collaboration) 
เปDาหมายกิจกรรม 
1. มีการเปlดเผยข-อมูลให-ประชาชนรับทราบเพ่ือสร-างความโปร,งใสในการ

บริหารราชการแผ,นดิน (Open Government) 
2. มีการเปlดเผยข-อมูลท่ีเปEนประโยชน2ให-ผู-ประกอบการนําไปใช-พัฒนาต,อยอด 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ : กําลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและ 

มีสมรรถนะสูงพร-อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร2ชาติ 
กลยุทธ.ท่ี ๑ จัดกําลังคนให-สอดคล-องกับความจําเปEนในการบริการ

สาธารณะท่ีสําคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข,งขันของประเทศ 
แผนงานท่ี ๑ วางแผนกําลังคนให-สอดคล-องกับบทบาทของภาครัฐ 

ทิศทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร2ชาติ 
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เปDาหมายแผนงาน มีกําลังคนท่ีเหมาะกับงาน/ชนิด/คุณภาพในเวลาท่ี
ต-องการ ท่ีสอดคล-องกับบทบาทของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร2ชาติ 

กลยุทธ.ท่ี ๓ พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม,เพ่ือสร-างความพร-อมเชิง 
กลยุทธ2ให-กับกําลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 

แผนงานท่ี ๔ สร-างวัฒนธรรม ค,านิยม และอุดมการณ2สําหรับการเปEน
เจ-าหน-าท่ีภาครัฐยุคใหม,อย,างต,อเนื่อง 

- จัดหลักสูตรผู-นําคุณธรรมท่ีเปEนตัวอย,าง 
- จัดกิจกรรมท่ีเน-นการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมท่ีเปEนรูปธรรม 
เปDาหมายแผนงาน ข-าราชการและเจ-าหน-า ท่ีของรัฐ มีค,านิยมและ

อุดมการณ2ท่ีกล-ายืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกต-องแยกผลประโยชน2ส,วนตนออกจากประโยชน2สาธารณะ 
และดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด+านการปDองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ : ด-านการปGองปราม (๑) 
กลยุทธ.ท่ี ๒ ให-หัวหน-าส,วนราชการ หัวหน-าหน,วยงานของรัฐ หรือ

ผู-บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร-างวัฒนธรรมองค2กรในการปGองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และเปEนตัวอย,างในการบริหารงานด-วยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปล,อย  
ปละละเลยไม,ดําเนินการให-ถือเปEนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

๒.๓ หัวหน-าหน,วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจต-องรับผิดชอบให-มีการ
บริหารจัดการหน,วยงานตามมาตรการต,อต-านการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนดอย,างเคร,งครัดและต,อเนื่อง 

เปDาหมายกิจกรรม บูรณาการกับการพัฒนาและดํารงความประพฤติท่ีดี
ของเจ-าหน-าท่ีของรัฐเข-าด-วยกัน อันได-แก, การส,งเสริมคุณธรรม การเสริมสร-างจริยธรรม และ 
การกวดขันวินัย โดยให-มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป�ต,อสาธารณะ เพ่ือให-ประชาชนได-รับทราบ 

กลยุทธ.ท่ี ๓ เสริมสร-างหน,วยงานตรวจสอบภายในให-เปEนกลไกอิสระและ 
มีความเปEนมืออาชีพในการเฝGาระวังการทุจริตในหน,วยงาน 

๓.๓ วางระบบการประเมินความเสี่ยงต,อการทุจริตประพฤติมิชอบใน 
ส,วนราชการเปEนประจําทุกป� และรายงานผลการปฏิบัติต,อผู-บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 

เปDาหมายกิจกรรม วางระบบการประเมินความเสี่ยงต,อการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค2ท่ี 5 เพ่ือให-การบริหารราชการแผ,นดินมีประสิทธิภาพ 
โปร,งใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

๒) เปGาหมายรวมท่ี  
2. ความเหลื่อมล้ําทางด-านรายได-และความยากจนลดลง 
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร,งใส 

ตรวจสอบได- กระจายอํานาจและมีส,วนร,วมจากประชาชน 
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๓) ยุทธศาสตร2ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปGองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

(๓.๑) เปGาหมายระดับยุทธศาสตร2 ท่ี 1 ลดสัดส,วนค,าใช-จ,ายด-าน
บุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให-บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการ
ประกอบธุรกิจของประเทศ 

(3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี  
1. ปรับปรุงโครงสร-างหน,วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ

บุคลากรภาครัฐให-มีความโปร,งใส ทันสมัย คล,องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ-มค,า 
- พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการกําลังคน

ภาครัฐให-มีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให-บริการสาธารณะให-ได-

มาตรฐานสากล 
-ปรับรูปแบบและวิธีการ ดํา เนินการของภาครัฐ ให- มี 

ความร,วมมือกันระหว,างรัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ 
- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค2กร 

4) ยุทธศาสตร2ท่ี 2 การสร-างความเปEนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

(4.1) เปGาหมายระดับยุทธศาสตร2ท่ี 2 เพ่ิมโอกาสการเข-าถึงบริการ
พ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 

(4.2) แนวทา งการ พัฒนา ท่ี  3 เ ส ริ มส ร- า ง ศั กยภาพชุ มชน  
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร-างความเข-มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให-ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได- มีสิทธิในการจัดการ ทุน ท่ีดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน 

๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว%าด+วยความม่ันคงแห%งชาติ 

๑) นโยบายความม่ันคงแห,งชาติท่ี - 

๒) แผนระดับชาติว,าด-วยความม่ันคงแห,งชาติ รองรับนโยบายท่ี - 

๓) เปGาหมายเชิงยุทธศาสตร2 -  

๔) ตัวชี้วัด - 

๕) กลยุทธ2 - 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข+อง (หากมี) 

� แผนปฏิบัติการด-านการสร-างและพัฒนากําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ2เพ่ือการไปสู,
ดิจิทัลไทยแลนด2 พ.ศ. 2561 - 2565 ของสํานักงาน ก.พ.  

� นโยบายและแผนระดับชาติว,าด-วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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ส%วนที่ ๓ สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการรายป� (พ.ศ. ๒๕63) ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง  
๓.๑ ภาพรวม 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน.ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

เปEนศูนย2กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังท่ีมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

๓.๑.๒ พันธกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
1. กําหนดนโยบาย เปGาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 
2. พัฒนายุทธศาสตร2การบริหารของกระทรวง รวมท้ังการแปลง

นโยบายเปEนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
3. ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 

รวมถึงการกําหนดนโยบายและวางแผนเพ่ือบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 
4. ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ีอยู,ในความรับผิดชอบของ

กระทรวงและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข-อง 
5. ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

และเรื่องราวร-องทุกข2ของส,วนราชการในสังกัดกระทรวง 
6. เผยแพร,ข-อมูลสารสนเทศด-านการคลังแก,สาธารณชนเพ่ือเสริมสร-าง

ความเชื่อม่ันต,อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
7. เปEนศูนย2ข-อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให-คําแนะนํา

เก่ียวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมท้ังการใช-
ประโยชน2ของข-อมูลของหน,วยงานในสังกัดกระทรวง 

8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปGองกันและปราบปรามทุจริตและ
การส,งเสริมคุ-มครองจริยธรรมในกระทรวง 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

๑) เปDาหมาย : หน,วยงานในสังกัดสามารถดําเนินงานตามนโยบายได-
อย,างมีประสิทธิภาพ  

๒) ตัวช้ีวัด : ร-อยละความสําเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

ค%าเปDาหมาย : ร-อยละ 100 

๓) แนวทางการพัฒนา 

(3.1) ส,งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค2กร 
(3.2) เสริมสร-างคุณธรรมและความโปร,งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

  



แผนปฏิบัติราชการรายป� (พ.ศ. ๒๕63) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ๑๒ 
  

๔) แผนงาน/โครงการ สําคัญ  

(4.1) โครงการยกระดับการให-บริการของศูนย2บริการร, วม 
กระทรวงการคลัง 

(4.2) โครงการส,งเสริมการมีส,วนร,วมระหว,างรัฐ เอกชน และ
ประชาชน การจัดต้ังและบริหารจัดการเพจ facebook สถานีข,าวกระทรวงการคลัง 

(4.3) โครงการวิเคราะห2ความเสี่ยงและการจัดทําแผน/คู,มือการ
บริหารความเสี่ยงด-านการทุจริตขององค2กร 

๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาเสริมสร+างคุณภาพบุคลากร 

๑) เปDาหมาย : บุคลากรมีความรู-และสามารถปฏิบัติงานได-อย,างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข 

๒) ตัวช้ีวัด : ร-อยละความสําเร็จของการพัฒนาเสริมสร-างคุณภาพบุคลากร 
ค%าเปDาหมาย : ร-อยละ 100 

๓) แนวทางการพัฒนา 
(3.1) ส,งเสริมบุคลากรให- เก,ง ดี มีสุข 
(3.2) จัดการงานบริหารบุคคลอย,างมีประสิทธิภาพ 

๔) แผนงาน/โครงการ สําคัญ  
(4.1) โครงการวิเคราะห2อัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
(4.2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด-านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(4.3) โครงการเสริมสร-างการเปEนองค2กรคุณธรรม จริยธรรม และ

ค,านิยมท่ีดีของกระทรวงการคลัง 

๓.๒.3 แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

๑) เปDาหมาย : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลังท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒) ตัวช้ีวัด : ร-อยละความสําเร็จของการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ค%าเปDาหมาย : ร-อยละ 100 

๓) แนวทางการพัฒนา 
(3.1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิ ทัลท่ีทันสมัยเพ่ือรองรับการ

บริหารงานของกระทรวงการคลัง 
๔) แผนงาน/โครงการสําคัญ  

(4.1) โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส2ใหม, (New GFMIS Thai) 

(4.2) โครงการออกแบบเชิงหลักการสําหรับการบริหารข-อมูลการจัด
ประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม  



แผนปฏิบัติราชการรายป� (พ.ศ. ๒๕63) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ๑๓ 
  

3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๓) 

3.3.1 ประมาณการรายได+ของส%วนราชการ (กรณีส%วนราชการมีรายได+) 

หน�วยงานในสังกัด แหล�งรายได� (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ล�านบาท) 

กรม........ ๑. ค�าธรรมเนียม......  

๒. ค�าปรับ........   

๓. ดอกเบี้ย ......  

รัฐวิสาหกิจ.......  ๑. ค�าเช�า .......  

๒. ...........  

๓. ............  

รวมทั้งสิ้น    

 



แผนปฏิบัติราชการรายป� (พ.ศ. ๒๕63) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ๑๔ 
  

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด*  414,129,000.00   บาท 
หน�วย : บาท 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณแผ%นดิน 
รายได+

หน%วยงาน 
เงินกู+ อื่นๆ 

ในประเทศ ต%างประเทศ  
๑. เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพ

การดําเนินงาน 
รวม 500,000.00 500,000.00 - - - - 

 
โครงการยกระดับการให-บริการของ
ศูนย2บริการร,วมกระทรวงการคลัง  

- - - - - - 

 

โครงการส,งเสริมการมีส,วนร,วมระหว,าง
รัฐ เอกชน และประชาชน การจัดตั้ง
และบริหารจัดการเพจ facebook 
สถานีข,าวกระทรวงการคลัง 

500,000.00 500,000.00 - - - - 

 
โครงการวิเคราะห2ความเสี่ยงและการ
จัดทําแผน/คู,มือการบริหารความเสี่ยง
ด-านการทุจรติขององค2กร 

- - - - - - 

๒. เรื่อง พัฒนาเสริมสร+าง
คุณภาพบุคลากร 

รวม 4,879,000.00  244,000.00  - - - 4,635,000.00  

 
 
 

โครงการวิเคราะห2อัตรากําลังของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

135,000.00  -    135,000.00  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด-าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

4,700,000.00  200,000.00  - - - 4,500,000.00  

โครงการเสรมิสร-างการเปEนองค2กร
คุณธรรม จรยิธรรม และค,านิยมที่ดี
ของกระทรวงการคลัง 

44,000.00  44,000.00   -   -   -   -  

  



แผนปฏิบัติราชการรายป� (พ.ศ. ๒๕63) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ๑๕ 
  

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณแผ%นดิน 
รายได+

หน%วยงาน 
เงินกู+ อื่นๆ 

ในประเทศ ต%างประเทศ  
3. เรื่อง บริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

รวม 408,750,000.00 - - - 408,750,000.00 - 

 
โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส2ใหม, 
(New GFMIS Thai) 

408,750,000.00 - - - 408,750,000.00 - 

 

โครงการออกแบบเชิงหลักการสาํหรับ
การบริหารข-อมูลการจัดประชารัฐ
สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและ
สังคม 

- - - - - - 

รวมทั้งสิ้น  414,129,000.00 744,000.00 - - 408,750,000.00 4,635,000.00 

 

 



1 โครงการยกระดับการให�บริการของศูนย�บริการร�วม กค. สตป. 1

2
โครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วมระหว�างรัฐ เอกชน และประชาชน การจัดตั้งและ
บริหารจัดการเพจ facebook สถานีข�าวกระทรวงการคลัง

กสค. 9

3
โครงการวิเคราะห�ความเส่ียงและการจัดทําแผน/คู�มือการบริหารความเส่ียงด�าน
การทุจริตขององค�กร

ศปท. 15

4 โครงการวิเคราะห�อัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สบค. 22

5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านเทคโนโลยีดิจิทัล ศทส. 29

6
โครงการเสริมสร�างการเป8นองค�กรคุณธรรม จริยธรรม และค�านิยมที่ดีของ
กระทรวงการคลัง

ศปท. 36

7
โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส�ใหม� 
(New GFMIS Thai)

ศทส. 43

8
โครงการออกแบบเชิงหลักการสําหรับการบริหารข�อมูลการจัดประชารัฐ
สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

ศทส. 50

การพัฒนาเสริมสร�าง
คุณภาพบุคลากร

การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

หน�าแผนปฏิบัติราชการเรื่อง ลําดับ แผนงาน/โครงการ หน(วยงาน

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน



 

1 

 

โครงการยกระดับการให�บริการของศูนย�บริการร�วมกระทรวงการคลัง 

1. ความเช่ือมโยงกับแผนระดับต�างๆ  

1.1. แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร�ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร�ชาติท่ีเก่ียวข�องโดยตรง  ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ  

.เป*าหมายท่ี 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุ,งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน�ส,วนรวมตอบ     
สนองความต�องการของ ประชาชน ได�อย,างสะดวก รวดเร็ว โปร,งใส                                        
ประเด็นท่ี 1 ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป3นศูนย�กลาง   ตอบสนองความต�องการให�บริการอย,าง 
สะดวกรวดเร็วโปร,งใส  หน,วยงานของรัฐต�องร,วมมือและช,วยเหลือกันในการปฏิบัติหน�าท่ี 
มีระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความ โปร,งใส ให�การบริหารราชการ
แผ,นดินท้ังราชการส,วนกลาง ส,วนภูมิภาค ส,วนท�องถ่ิน และงานของรัฐอย,างอ่ืนให�เป3นไป
ตามหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี สร�างประโยชน�สุขแก,ประชาชน 
1.1 การให�บริการสาธารณะของภาครัฐได�มาตรฐานสากลและเป3นระดับแนวหน�าของภูมิภาค 

การบรรลุเป*าหมายตามยุทธศาสตร�ชาติ (โปรดระบุว,าแผนงาน/โครงการของท,านสามารถ
ส,งผลต,อการบรรลุเป*าหมายของยุทธศาสตร�ชาติได�อย,างไรบ�าง) โครงการยกระดับการ
ให�บริการของศูนย�บริการร,วมกระทรวงการคลัง จะมุ,งเน�นการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป3น
เครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือให�เกิดงานบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว โปร,งใส ตามความ
ต�องการของประชาชน 

1.1.2 ยุทธศาสตร�ชาติท่ีเก่ียวข�องในระดับรอง (เลือกได�มากกว,า 1 ข�อ)         -                         .
เป*าหมาย                -                                                                                    .
ประเด็นท่ีเก่ียวข�อง    -                                                                                     .                           

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแม,บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ 

(1)  ประเด็นท่ีเก่ียวข�องโดยตรง ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป*าหมาย 1. บริการของรัฐมี ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป3นท่ียอมรับของผู�ใช�บริการ 
2. ภาครัฐมีการดําเนินการท่ีมี ประสิทธิภาพ ด�วยการนํา นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต�ใช� 
แผนย,อยท่ีเก่ียวข�อง     แผนย,อยการพัฒนาบริการประชาชน 
เป*าหมายย,อย    งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปลี่ยนเป3นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน                         
แนวทางการพัฒนา   พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกในการให�บริการ
ประชาชน ผู�ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให�มีความสะดวก มีการ
เชื่อมโยงหลายหน,วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต�องการของ
ผู�รับบริการ รวมท้ังอํานวยความสะดวกทางการค�า การลงทุน และการดําเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณา
การข้ันตอนการออกใบอนุญาตต,าง ๆ การให�บริการจดทะเบียนทรัพย�สินทางปCญญาท่ีมี
ประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล�องกับมาตรฐานสากล                                 
การบรรลุเป*าหมายตามแผนแม,บทฯ (โปรดระบุว,าแผนงาน/โครงการของท,านสามารถส,งผลต,อการ
บรรลุเป*าหมายในระดับประเด็นของแผนแม,บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว�ในแต,ละ
เป*าหมายอย,างไร และ (ถ�ามี) คิดเป3นสัดส,วนหรือร�อยละเท,าไหร,ของค,าเป*าหมายต,าง ๆ) โครงการ
ยกระดับการให�บริการของศูนย�บริการร,วมกระทรวงการคลัง จะมุ,งเน�นการนําเทคโนโลยี



 

2 

 

ดิจิทัลมาเป3นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือให�เกิดงานบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว โปร,งใส 
ตามความต�องการของประชาชน 
ประเด็นท่ีเก่ียวข�องในระดับรอง (เลือกได�มากกว,า 1 ข�อ)  -  
เป*าหมาย          
แผนย,อยท่ีเก่ียวข�อง        
เป*าหมายย,อย         
แนวทางการพัฒนา         
การบรรลุเป*าหมายตามแผนแม,บทฯ (โปรดระบุว,าแผนงาน/โครงการของท,านสามารถส,งผล
ต,อการบรรลุเป*าหมายในระดับประเด็นของแผนแม,บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีกําหนด
ไว�ในแต,ละเป*าหมายอย,างไร และ (ถ�ามี) คิดเป3นสัดส,วนหรือร�อยละเท,าไหร,ของค,าเป*าหมาย
ต,าง ๆ)           
           
      

       1.2.2  แผนปฏิรูปประเทศ 
(1) แผนปฏิรูปประเทศด�านท่ีเก่ียวข�องโดยตรง ด�านการบริหารราชการแผ,นดิน 

เป*าหมายรวม 1) จัดองค�กรภาครัฐให�เปEดกว�างและเชื่อมโยงข�อมูลกันด�วยระบบดิจิทัล  
2) จัดโครงสร�างองค�กรให�เพรียว กะทัดรัด แต,แข็งแรง เพ่ือให�สามารถบูรณาการความ
ร,วมมือของทุกภาคส,วนในการทํางานเพ่ือประชาชน โดยยึดพ้ืนท่ีเป3นหลัก 3) จัดระบบ
บริหารและบริการประชาชนให�เป3นดิจิทัล เพ่ือความโปร,งใสทันสมัยปรับตัวได�รวดเร็ว 
และเปEดโอกาสให�ประชาชนได�มีส,วนร,วมในการดําเนินงานได�อย,างเหมาะสม 4) จัดระบบ
บุคลากรภาครัฐให�มีมาตรฐานกลาง เพ่ือสรรหา และรักษาไว�ซ่ึงกําลังคนท่ีมีคุณภาพสูง มี
คุณธรรม และจริยธรรมในการทํางานอย,างมืออาชีพ เป3นท่ีไว�วางใจของประชาชน  
5) สร�างวัฒนธรรมต,อต�านการทุจริตคอร�รัปชันในภาคราชการและภาคสังคม และวาง
ระบบป*องกันการแทรกแซงโดยไม,เป3นธรรมจากผู�มีอํานาจและอิทธิพล 

 เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 1 : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเรว็ และตอบโจทย�ชีวิตประชาชน 
กลยุทธ�/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก กลยุทธ�ท่ี 3 ยกระดับการให�บริการประชาชนสู,
การบริการท่ีเร็วข้ึน ง,ายข้ึน และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper) 
แผนงานท่ี 1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพ่ืออํานวยความ  
สะดวกแก,ประชาชน 
เป*าหมายงาน การอนุมัติ/อนุญาตของประชาชน และผู�ประกอบการเร็วข้ึน  ง,ายข้ึน และ  
ถูกลง  (Faster, Easier and Cheaper) ลดการขอข�อมูล และเอกสารซํ้าซ�อน                  
จากผู�ขอรับบริการ 
กิจกรรมหลัก 1.1 ปรับปรุงกระบวนการและลดข้ันตอนการให� บริการท่ีกระทบต,อชีวิต
และความเป3นอยู,ของประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกและสร�างความพึงพอใจแก,
ผู�รับบริการ 
เป*าหมายกิจกรรม หน,วยงานภาครัฐมีแผนการปรับปรุงการให�บริการประชาชน 
1.2  ดําเนินการแก�ไขปCญหา/ข�อติดขัดในการบริการประชาชน เช,น แก�ไขกฎหมายท่ี
เก่ียวข�องกับการอนุมัติอนุญาตในภาครัฐ 
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เป*าหมายกิจกรรม หน,วยงานภาครัฐแก�ไขปCญหาต,างๆ ท่ีเป3นอุปสรรคต,อการให�บริการ 
(ถ�ามี) 
1.3 พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับการให�บริการท่ีกระทบต,อชีวิตและความเป3นอยู,       
ของประชาชน โดยเป3นระบบท่ีรองรับการเชื่อมโยงข�อมูลเพ่ือให�บริการแบบเบ็ดเสร็จได� 
เป*าหมายกิจกรรม หน,วยงานภาครัฐมีระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับการให�บริการ 
แผนงานท่ี 2 จัดให�มีการให�บริการแบบเบ็ดเสร็จผ,านช,องทางดิจิทัล และศูนย�บริการร,วม 
กิจกรรมหลัก 2.1  จัดให�มีศูนย�บริการร,วมในระดับกระทรวง และจังหวัด ท่ีรองรับการ
ขอรับบริการต,างๆ ของหน,วยงานในสังกัด ได�แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
เป*าหมายกิจกรรม ประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วในการติดต,อรับบริการของแต,ละ
กระทรวง 
2.2 พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับการให�บริการแบบเบ็ดเสร็จ เช,น ระบบอํานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) เป3นต�น 
เป*าหมายกิจกรรม จํานวนระบบงานท่ีเก่ียวข�องกับการอํานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจได�รับการปรับปรุงให�เป3นระบบดิจิทัล 
2.3  ยกร,างกฎหมายใหม, หรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติต,างๆ ท่ีเก่ียวข�อง
เพ่ือรองรับ  การให�บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
เป*าหมายกิจกรรม กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติของหน,วยงานภาครัฐอํานวยความ
สะดวกประชาชน และสอดคล�องกับการให�บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
2.4  ยกระดับศูนย�บริการร,วมต,างๆ ท่ีมีอยู,ในปCจจุบันให�รองรับบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
2.5  สนบัสนุนให�เกิดการใช�งาน เช,น การประชาสัมพันธ�การสร�างแรงจูงใจ (Incentives) 
ให�ประชาชนขอรับบริการภาครัฐผ,านช,องทางออนไลน�มากข้ึน การสร�างความม่ันคง
ปลอดภัยของการให�บริการให�ประชาชนเพ่ือให�เกิดความเชื่อม่ัน เป3นต�น 
เป*าหมายกิจกรรม ประชาชนได�รับบริการแบบเบ็ดเสร็จและมีความพึงพอใจในการใช�
บริการในระดับสูงข้ึน 

(2) แผนปฏิรูปประเทศด�านท่ีเก่ียวข�องในระดับรอง (เลือกได�มากกว,า 1 ข�อ) -  
เป*าหมายรวม         
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี        
กลยุทธ�/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก      
เป*าหมาย          

1.2.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ ฉบับท่ี 12  
(1) วัตถุประสงค�ท่ี    -      
(2) เป*าหมายรวมท่ี          
(3) ยุทธศาสตร�ท่ี          
(4) เป*าหมายระดับยุทธศาสตร�ท่ี        
(5) แนวทางการพัฒนาท่ี         

1.2.4  แผนความม่ันคงแห,งชาติ 
แผนระดับชาติว,าด�วยความม่ันคงแห,งชาติ 
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(1) ยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข�อง               - 
(2) เป*าหมายเชิงยุทธศาสตร�            - 
(3) กลยุทธ�                                 - 

1.3 แผนระดับท่ี 3 อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
1.4 ส,วนท่ีเก่ียวข�องอ่ืน 

1.4.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได�มากกว,า 1 ด�าน) นโยบายเร,งด,วน เรื่องท่ี 10 การพัฒนา  
        ระบบการให�บริการประชาชน 
1.4.2 กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง                     - 
1.4.3 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข�อง            - 

2. ข�อมูลท่ัวไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน   ดําเนินงาน 
2.1.2 ภายใต�แผนงาน (ถ�ามี)                     - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ, (ถ�ามี)                   - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช�งบประมาณ/ไม,ใช�งบประมาณ)    ไม,ใช�งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน (จัดจ�าง/ดําเนินการเอง)  ดําเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ�ามี) 

2.2 ผู�อํานวยการกองหรือเทียบเท,า    
2.2.1 คํานําหน�าชื่อ    นาย 
2.2.2 ชื่อ – สกุล       ไว  คงทวี 
2.2.3 E-mail (หน,วยงาน)          call@mof.go.th 
2.2.4 E-mail (ส,วนตัว/สํารอง)    wai.k@mof.go.th 
2.2.5 โทรศัพท�/โทรสาร            0 2126 5800 ต,อ 2783 
คําอธิบาย ระบุรายละเอียดของผู�อํานวยการกองหรือเทียบเท,า 

2.3 ผู�ประสานงานหลัก 
2.2.1 คํานําหน�าชื่อ    นาย 
2.2.2 ชื่อ – สกุล       กฤษดา  วัยวุฒิ 
2.2.3 E-mail (หน,วยงาน)          call@mof.go.th 
2.2.4 E-mail (ส,วนตัว/สํารอง)    kridsada.w@vayupak.net 
2.2.5 โทรศัพท�/โทรสาร            0 2126 5800 ต,อ 2754 
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3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน 
3.1.1 หลักการและเหตุผล รัฐบาลได�ประกาศนโยบายท่ีมุ,งเน�นการพัฒนาการบริหารราชการ

แผ,นดินท่ีครอบคลุมท้ังการพัฒนาโครงสร�างหน,วยงาน ระบบงาน กระบวนการบริการประชาชนและการ
บริหารงานภายใน งบประมาณ อัตรากําลัง และวัฒนธรรมและค,านิยมของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ซ่ึงถือเป3น
โอกาสและปCจจัยสนับสนุนให�เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ,นดินบรรลุเป*าหมาย ดังนี้    
(1 ) น โยบ ายรั ฐบ าล  ข� อ ท่ี  1 0  “ส, ง เส ริ ม การบ ริ ห ารราช การแผ, น ดิ น ท่ี มี ธ รรม าภิ บ าล ” 
-  จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค,าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให�เหมาะสมและ  เป3นธรรม ยึดหลักการ
บริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี เพ่ือสร�างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ การรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพไว�ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการต้ังแต,ระยะเฉพาะหน�าไปตามลําดับความจําเป3น และ
ตามท่ีกฎหมายเอ้ือให�สามารถดําเนินการได� 
-  กระจายอํานาจเพ่ือให�ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการสาธารณะได�รวดเร็ว วางมาตรการทางกฎหมาย มิให�
เจ�าหน�าท่ีหลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช�อํานาจโดยมิชอบก,อให�เกิดการทุจริต หรือสร�างความเสียหายแก,ประชาชน 
-  ยกระดับสมรรถนะของหน,วยงานของรัฐให�มีประสิทธิภาพ สามารถให�บริการเชิงรุกท้ังในรูปแบบการ
เพ่ิมศูนย�รับเรื่องราวร�องทุกข�จากประชาชนในต,างจังหวัดโดยไม,ต�องเดินทางเข�ามายังส,วนกลาง 
ศูนย�บริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการให�บริการหลากหลายซ่ึงจะจัดต้ังตามท่ีชุมชนต,างๆ 
เพ่ือให�ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต,อขอรับบริการได�โดยสะดวก การให�บริการถึงตัวบุคคลผ,านระบบ
ศูนย�บริการร,วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�ท่ีสมบูรณ�แบบ พัฒนา
หน,วยงานของรัฐให�เป3นองค�กรแห,งการเรียนรู� มีการสร�างนวัตกรรมในการทํางานอย,างประหยัดมี
ประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
-  เสริมสร�างระบบคุณธรรมในการแต,งต้ังและโยกย�ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป*องกันการแทรกแซงจาก
นักการเมือง และส,งเสริมให�มีการนําระบบพิทักษ�คุณธรรมมาใช�ในการบริหารงานบุคคลของเจ�าหน�าท่ีฝxายต,าง ๆ 
-  ใช�มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝCงค,านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีของ
ความเป3นข�าราชการและความซ่ือสัตย�สุจริต ควบคู,กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ป*องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าท่ีของรัฐทุกระดับอย,างเคร,งครัด ยกเลิก
หรือแก�ไขกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับต,าง ๆ ท่ีไม,จําเป3น สร�างภาระแก,ประชาชนเกินควร หรือเปEดช,อง
โอกาสการทุจริต เช,น ระเบียบการจัดซ้ือจัดจ�าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐซ่ึงมี
ข้ันตอนยืดยาว ใช�เวลานาน ซํ้าซ�อน และเสียค,าใช�จ,ายท้ังของภาครัฐและประชาชน 
 -  ปรับปรุงและจัดให�มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป*องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน�
ทับซ�อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว,าเรื่องนี้เป3นวาระสําคัญเร,งด,วนแห,งชาติ และเป3นเรื่องท่ีต�องแทรกอยู,
ในการปฏิรูปทุกด�าน 
- เร, งรั ดการดํ าเนิ นการต, อผู� กระทํ าการทุ จริ ต ท้ั งในด� านวิ นั ยและคดี  รวมท้ั งให� ผู� ใช� บริ การ 
มีโอกาสประเมินระดับความน,าเชื่อถือของหน,วยงานรัฐและเปEดเผยผลการประเมินต,อประชาชน 
- ส,งเสริมและสนับสนุนภาคีองค�กรภาคเอกชนและเครือข,ายต,าง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือสอดส,อง เฝ*าระวัง 
ตรวจสอบเจ�าหน�าท่ีของรัฐหรือต,อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังวางมาตรการคุ�มครองพยานและ
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ผู�เก่ียวข�องเพ่ือให�การดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป3นไปอย,างมีประสิทธิภาพโดยไม,ถูกแทรกแซง
หรือขัดขวาง 
(2) นโยบายประเทศไทย 4.0 เป3นวิสัยทัศน�เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล เพ่ือมุ,ง
สู,การบรรลุวิสัยทัศน�“ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน”ด�วยการสร�าง “ความเข�มแข็งจากภายใน” โดยเน�น
การใช�นวัตกรรมและความคิดสร�างสรรค�ในการสร�างมูลค,าและคุณค,าเพ่ิม เพ่ือขับเคลื่อนประเทศตาม
แนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ,านกลไก “ประชารัฐ” โดยกําหนดให�มีการปฏิรูปภาครัฐสู,การเป3น
ระบบราชการ 4.0 ท่ีมียุทธศาสตร�ชาติ ระยะ 20 ปy เป3นตัวชี้นํา ส,งเสริมให�ภาครัฐปรับตัวให�เข�ากับ
เศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพการทํางานโดยยึดประชาชนเป3นศูนย�กลาง มีการบูรณา
การเชื่อมโยงข�อมูลและการดําเนินงานร,วมกันระหว,างหน,วยงาน (Government Integration) การนํา
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Smart Operations) เพ่ือให�เกิดความประหยัดและคุ�มค,า ยกระดับ
งานบริการภาครัฐให�ตรงกับความต�องการของประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงอยู,ตลอดเวลา (Citizen-centric 
Services) ซ่ึงนโยบายนี้ถือเป3นโอกาสสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารราชการแผ,นดินให�
ประสบความสําเร็จ 
 วัตถุประสงค� เพ่ือบูรณาการการเชื่อมโยงข�อมูลร,วมกันระหว,างหน,วยงานราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง โดยการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือให�เกิดความประหยัดและคุ�มค,า 
3.2 เป*าหมาย 

3.2.1 เป*าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
        - จํานวนงานบริการท่ีมีการเชื่อมโยงข�อมูลกับศูนย�บริการร,วม 

3.2.2 เป*าหมายเชิงผลลัพธ� (Outcome) 
        - ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วในการติดต,อขอรับบริการ 

3.2.3 ผลท่ีคาดว,าจะเกิด 
         - ศูนย�บริการร,วมกระทรวงการคลังเป3นศูนย�กลางข�อมูล/รับฟCงปCญหาและให�คําปรึกษาแก,ประชาชนใน

เรื่องท่ีเก่ียวข�องกับภารกิจของกระทรวงการคลัง 
3.2.4  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

         - มีระบบเทคโนโลยีในการให�บริการประชาชน เพ่ือติดต,อสอบถามข�อมูล หรือติดตามเรื่องร�องเรียน/ร�อง
ทุกข� ท่ีเก่ียวข�องกับภารกิจของกระทรวงการคลัง  

3.2.5  กลุ,มเป*าหมาย/ผู�ท่ีได�รับประโยชน� 
- ผู�รับบริการ ณ ศูนย�บริการร,วมกระทรวงการคลัง 

3.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ  

         - กระทรวงการคลัง 
3.3.2 รายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินการ  

- อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 1 บริเวณลานจอดรถกระทรวงการคลัง 
3.4  ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน 

1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2565 
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4. กิจกรรม  

กิจกรรม 
ป/งบประมาณ 2563 ป/งบประมาณ 2564 ป/งบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. กําหนดกรอบแนวทางการ
ยกระดับการให�บริการของ
ศูนย�บริการร,วม 
1.1) ร,างกรอบแนวทางการ
ยกระดับการให�บริการของ
ศูนย�บริการร,วม (ดาํเนินการแล�ว
ในปy 62) 
1.2) ผู�บรหิารให�ความเห็นชอบ
กรอบแนวทางการยกระดบัการ
ให�บริการของศูนย�บริการร,วม 

            

2. ยกระดับการให�บริการข�อมลู/
คําปรึกษาแก,ประชาชนผ,าน
ศูนย�บริการร,วมกระทรวงการคลัง 
โดยการพัฒนาระบบการให�บริการ
ประชาชนผ,านช,องทางดิจิทัล 
2.1) สาํรวจและรวบรวมเอกสาร 
2.2) กําหนดหัวข�อรายการใน
ฐานข�อมลู  
2.3) ออกแบบระบบฐานข�อมลู 
2.4) นําข�อมลูเอกสารเข�าระบบ 
ฐานข�อมลู 

            

3. สนับสนุนให�เกิดการใช�งาน
บริการของศูนย�บรกิารร,วม  
3.1 ขอความร,วมมอืจาก
หน,วยงานในการปรับปรุงข�อมูล
การให�บริการประชาชนทาง
อิเล็กทรอนิกส�ให�เป3นปCจจุบัน
สม่าํเสมอ เพ่ือให�ประชาชนเกิด
ความเช่ือมั่น และได�รับการบรกิาร 
ด�านข�อมูลข,าวสารอย,างถูกต�อง 
สะดวกและรวดเร็ว 
3.2 ประชาสมัพันธ�การให�บริการ
ผ,านช,องทางต,างๆ พร�อมรับ
ข�อคิดเห็น/ข�อเสนอแนะเพ่ือนํามา
พัฒนาการให�บริการในด�านต,างๆ 
ต,อไป 

            

4. ทบทวนขอบเขตภารกิจและ
งานบริการให�สอดคล�องกับ 
สถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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5. งบประมาณ 
5.1 แหล,งเงิน  

5.1.1  เงินงบประมาณแผ,นดิน      
(1) งบประมาณท่ีหน,วยงานขอโดยตรง      
(2) งบประมาณท่ีขอผ,านหน,วยงานอ่ืน       

5.1.2  เงินรายได�ของหน,วยงาน         
5.1.3  เงินกู� 

(1) เงินกู�ภายในประเทศ         
(2) เงินกู�จากต,างประเทศ        

5.1.4  งบประมาณจากแหล,งอ่ืน (งบประมาณจากแหล,งอ่ืน เช,น เงินบริจาค เป3นต�น) 
(1) ท่ีมาของงบประมาณ         
(2) จํานวนงบประมาณ         

5.1.5  รวมวงเงินงบประมาณท้ังหมด 
5.2 แผนการใช�จ,ายงบประมาณ 

ป/งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวม 
2563      
2564      
2565      

รวมงบประมาณจากแผนการใช�จ,ายท้ังหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 
 

โครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วมระหว�างรัฐ เอกชน และประชาชน  
การจัดตั้งเพจและบริหารจัดการ facebook สถานีข�าวกระทรวงการคลัง  

1. ความเช่ือมโยงกับแผนระดับต�างๆ  

1.1  แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร�ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร�ชาติท่ีเก่ียวข�องโดยตรงยุทธศาสตร�ชาติด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 
เป,าหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุ.งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน�ส.วนรวม 
ตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย.างสะดวก รวดเร็ว โปร.งใส 
ประเด็นท่ีเก่ียวข�อง 1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป5นศูนย�กลาง ตอบสนองความต�องการ และ
ให�บริการอย.างสะดวกรวดเร็ว โปร.งใส 
1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให�บริการสาธารณะต.าง ๆ ผ.านการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต�ใช�        
การบรรลุเป,าหมายตามยุทธศาสตร�ชาติ เป5นช.องทางในการสื่อสารข�อมูลข.าวสารของ
กระทรวงการคลังผ.านสื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือให�ประชาชน/ภาคเอกชนได�มีโอกาสเข�าถึงข�อมูล
ของภาครัฐ ได�มีส.วนร.วมตรวจการบริหารงานของภาครัฐได�สะดวกข้ึน ตามพฤติกรรมการ
เป?ดรับสารท่ีตนเองถนัด 

1.1.2  ยุทธศาสตร�ชาติท่ีเก่ียวข�องในระดับรอง (เลือกได�มากกว.า 1 ข�อ)   -    
  เป,าหมาย           
  ประเด็นท่ีเก่ียวข�อง          

  การบรรลุเป,าหมายตามยุทธศาสตร�ชาติ (โปรดระบุว.าแผนงาน/โครงการของท.านสามารถส.ง 
ต.อการบรรลุเป,าหมายของยุทธศาสตร�ชาติได�อย.างไรบ�าง)    
            
             

1.2  แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแม.บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ 

(1) ประเด็นท่ีเก่ียวข�องโดยตรงประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป,าหมาย 2. ภาครัฐมีการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ด�วยการนํานวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต�ใช� 
แผนย.อยท่ีเก่ียวข�อง แผนย.อยการพัฒนาบริการประชาชน    
เป,าหมายย.อย งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปลี่ยนเป5นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน   
แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ให�บริการประชาชน ผู�ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให�
มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลายหน.วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลาย
รูปแบบตามความต�องการของผู�รับบริการ รวมท้ังอํานวยความสะดวกทางการค�า การ
ลงทุน และการดําเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการข้ันตอนการออกใบอนุญาตต.าง ๆ การ
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ให�บริการจดทะเบียนทรัพย�สินทางปEญญาท่ีมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล�อง
กับมาตรฐานสากล  
การบรรลุเป,าหมายตามแผนแม.บทฯ เพ่ิมช.องทางในการสื่อสารข�อมูลข.าวสาร
ของกระทรวงการคลังผ.านสื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือให�ประชาชน/ภาคเอกชนได�มีโอกาส
เข�าถึงข�อมูลของภาครัฐ ได�มีส.วนร.วมตรวจการบริหารงานของภาครัฐได�สะดวกข้ึน 
ตามพฤติกรรมการเป?ดรับสารท่ีตนเองถนัด     

(2) ประเด็นท่ีเก่ียวข�องในระดับรอง (เลือกได�มากกว.า 1 ข�อ)     
เป,าหมาย          
แผนย.อยท่ีเก่ียวข�อง         
เป,าหมายย.อย         
แนวทางการพัฒนา         
การบรรลุเป,าหมายตามแผนแม.บทฯ (โปรดระบุว.าแผนงาน/โครงการของท.านสามารถ
ส.งผลต.อการบรรลุเป,าหมายในระดับประเด็นของแผนแม.บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดย
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว�ในแต.ละเป,าหมายอย.างไร และ (ถ�ามี) คิดเป5นสัดส.วนหรือร�อยละ
เท.าไหร.ของค.าเป,าหมายต.าง ๆ)      
          
           

1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ 
(1) แผนปฏิรูปประเทศด�านท่ีเก่ียวข�องโดยตรง ด�านการบริหารราชการแผ.นดิน 

เป,าหมายรวมจัดระบบบริหารและบริการประชาชนให�เป5นดิจิทัล เพ่ือความโปร.งใส 
ทันสมัย ปรับตัวได�รวดเร็ว และเป?ดโอกาสให�ประชาชนได�มีส.วนร.วมในการดําเนินงาน 
ได�อย.างเหมาะสม         

(2) เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ีระบบข�อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันก�าวสู.
รัฐบาลดิจิทัล 
กลยุทธ�ท่ี 3 บูรณาการข�อมูลของหน.วยงานภาครัฐเพ่ือการบริหารราชการแผ.นดิน 
แผนงานท่ี 3 สนับสนุนให�นําข�อมูลไปใช�ประโยชน�ในการบริหารราชการแผ.นดินการ
บริการประชาชน และการมีส.วนร.วมของภาคประชาชน     
เป,าหมายแผนงาน ข�อมูลภาครัฐได�รับการนําไปใช�ประโยชน�ท้ังในการบริหารราชการ
แผ.นดิน การบริการประชาชน และส.งเสริมให�ประชาชนมีส.วนร.วม 
กิจกรรม ส.งเสริมการมีส.วนร.วมระหว.างรัฐ เอกชน และประชาชน (Collaboration) 
เป,าหมายกิจกรรม มีการเป?ดเผยข�อมูลให�ประชาชนรับทราบเพ่ือสร�างความโปร.งใสใน
การบริหารราชการแผ.นดิน (Open Government)     

(3) แผนปฏิรูปประเทศด�านท่ีเก่ียวข�องในระดับรอง(เลือกได�มากกว.า 1 ข�อ)   
เป,าหมายรวม         
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี        
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กลยุทธ�/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก      
เป,าหมาย          

1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ ฉบับท่ี 12 
1.2.4 แผนความม่ันคงแห.งชาติ 

1.3   แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวข�อง         
1.4  ส.วนท่ีเก่ียวข�องอ่ืน 

1.4.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได�มากกว.า 1 ด�าน)      
นโยบายเร.งหลัก การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐเป?ดเผยข�อมูลภาครัฐสู.สาธารณะ 
นโยบายเร.งด.วนของรัฐบาล การพัฒนาระบบการให�บริการประชาชน    

1.4.2 กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง     -        
1.4.3 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข�อง -       

2. ข1อมูลท่ัวไป 

2.1  ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน  โครงการ 
2.1.2 ภายใต�แผนงาน (ถ�ามี)          
2.1.3 รหัสโครงการใหญ. (ถ�ามี)       
2.1.4 ลักษณะโครงการ  ใช�งบประมาณ      
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการเองและจัดจ�าง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ�ามี)        

2.2  ผู�อํานวยการกองหรือเทียบเท.า 
2.2.1  คํานําหน�าชื่อ  นาย 
2.2.2  ชื่อ – สกุล  ป?ยะภัทร ไชยสาม 
2.2.3  E-mail (หน.วยงาน)  piyapat@mof.go.th 
2.2.4  E-mail (ส.วนตัว/สํารอง)  piyapat2130@gmail.com 
2.2.5  โทรศัพท�  02-1265800 ต.อ 2003 
2.2.6 โทรสาร  02-2739763 

2.3  ผู�ประสานงานหลัก 
2.3.1  คํานําหน�าชื่อนางสาว 
2.3.2  ชื่อ – สกุล  วราพร ซมมิน 
2.3.3  E-mail (หน.วยงาน)  info@mof.go.th 
2.3.4  E-mail (ส.วนตัว/สํารอง)  luktun@hotmail.com 
2.3.5  โทรศัพท�  02-1265800 ต.อ 2117 
2.3.6  โทรสาร  02-2739763 
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3. รายละเอียด 
3.1  รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน 

3.1.1  หลักการและเหตุผล 
สื่อ Social เป5นสื่อสมัยใหม.ท่ีเข�าถึงกลุ.มเป,าหมายขนาดใหญ.ได�ดี และ Facebook เป5น
เครือข.ายทางสังคมท่ีใหญ.ท่ีสุดในโลก ด�วยจํานวนผู�ใช�ถึง 1,790 ล�านบัญชี และเกือบ 
1,200 ล�านบัญชีมีการใช�งานอย.างต.อเนื่องทําให� Facebook กลายเป5นพ้ืนท่ีท่ีเกิดบท
สนทนามากท่ีสุด และแพร.กระจายไปได�รวดเร็วท่ีสุด มีส.วนสําคัญในการขับเคลื่อนและ
เปลี่ยนแปลงสังคมกลายเป5นเครื่องมือสื่อสารระหว.างองค�กรกับกลุ.มเป,าหมาย ทําให�ภาครัฐ
อย.างกระทรวงการคลังต�องหันมาเอาใจใส.อย.างจริงจังกับสื่อประเภทดังกล.าว เพ่ือให�เข�าถึง
ความต�องการของประชาชน และสามารถให�บริการผู�เก่ียวข�องได�อย.างรวดเร็ว และ
เหมาะสม 

3.1.2  วัตถุประสงค� 
- เพ่ือขยายช.องทางในการสื่อสารข�อมูลของกระทรวงการคลังสู.ประชาชน/กลุ.มเป,าหมายได�

ตรงตามพฤติกรรมการเป?ดรับสาร 
- เพ่ือเป?ดรับฟEงเสียงของประชาชน หรือ ผู�เก่ียวข�องฝqายต.างๆ ผ.านการสื่อสารแบบ 2 ทาง 
- เพ่ือนําข�อมูลท่ีได�มาปรับปรุงการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

3.2  เป,าหมาย 
3.2.1  เป,าหมายเชิงผลผลิต (Output)  มีการจัดต้ังและบริหารงานเพจ facebook สถานีข.าว

กระทรวงการคลังอย.างต.อเนื่อง 
3.2.2  เป,าหมายเชิงผลลัพธ� (Outcome)  ประชาชนมีโอกาสได�รับทราบงาน/นโยบาย/ภารกิจของ

กระทรวงการคลังโดยตรง โดยไม.ต�องผ.านสื่อมวลชน 
3.2.3  ผลท่ีคาดว.าจะเกิด  ผู�เก่ียวข�องทุกฝqายได�มีช.องทางในการทําความเข�าใจ และตอบข�อซักถาม

ให�แก.ประชาชนโดยตรง 
3.2.4  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะแรก มีการจัดต้ังเพจ facebook สถานีข.าวกระทรวงการคลัง 
ระยะต.อมา มีการบริหาร จัดการ จัด event ต.างๆ ผ.านเพจ facebook สถานีข.าว
กระทรวงการคลังอย.างต.อเนื่อง 

3.2.5  กลุ.มเป,าหมาย/ผู�ท่ีได�รับประโยชน�  ประชาชน/นักลงทุน/ภาคธุรกิจ 
3.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.3.1  เลือกขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ  ระดับประเทศ 
3.3.2  รายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินการ  ท่ัวประเทศ 

3.4  ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน 
3.4.1  วันท่ีเริ่มต�นโครงการ  ปrงบประมาณ 2561 
3.4.2  วันท่ีสิ้นสุดโครงการ  ปrงบประมาณ 2564 
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4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ป6งบประมาณ 2563 ป6งบประมาณ 2564 ป6งบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1.แผนการสร�าง
ความรับรู�ความ
เข�าใจแก.
ประชาชนของ
กระทรวงการคลัง 
(เพจ Facebook 
“สถานีข.าว
กระทรวงการคลัง 
: Ministry  
of Finance 
News Station”) 
(เสร็จส้ินในป6งบ 
2562) 

            

2. อบรมและจัดต้ัง
ทีมแอดมินกลาง
เพ่ือบริหารจัดการ
เพจสถานีข.าว
กระทรวงการคลัง 

 

 

 

 

        

3.อบรมการสร�าง
เครือข.ายแอดมิน
เพจด�านข.าว/การ
ประชาสัมพันธ�
ของหน.วยงานใน
สังกัด 
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5. งบประมาณ 
5.1 แหล.งเงิน 

5.1.1 เงินงบประมาณแผ.นดิน         
(1) งบประมาณท่ีหน.วยงานขอโดยตรง 1,000,000 บาท    
(2) งบประมาณท่ีขอผ.านหน.วยงานอ่ืน       

5.1.2  เงินรายได�ของหน.วยงาน         
5.1.3  เงินกู� 

(1) เงินกู�ภายในประเทศ         
(2) เงินกู�จากต.างประเทศ        

5.1.4 งบประมาณจากแหล.งอ่ืน (งบประมาณจากแหล.งอ่ืน เช.น เงินบริจาค เป5นต�น) 
(1) ท่ีมาของงบประมาณ         
(2) จํานวนงบประมาณ         

5.1.5  รวมวงเงินงบประมาณท้ังหมด 
5.2  แผนการใช�จ.ายงบประมาณ 
ป6งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวม 

2563  250,000  250,000 500,000 
2564  250,000  250,000 500,000 
2565      
รวมงบประมาณจากแผนการใช�จ.ายท้ังหมด 1,000,000 บาท    
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โครงการวิเคราะห�ความเส่ียงและการจดัทําแผน/คู�มือการบรหิารความเส่ียงด!านการทุจริตขององค�กร 

1. ความเช่ือมโยงกับแผนระดับต�างๆ  

1.1 แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร�ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร�ชาติท่ีเก่ียวข�องโดยตรง ยุทธศาสตร�ท่ี 6 ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 
เป-าหมาย 3. ภาครัฐมีความโปร/งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ประเด็นท่ีเก่ียวข�อง 6. ภาครัฐมีความโปร/งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาค
ส/วนร/วมต/อต�านการทุจริต 
 6.2 บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตย�สุจริต 
การบรรลุเป-าหมายตามยุทธศาสตร�ชาติ (โปรดระบุว/าแผนงาน/โครงการของท/านสามารถ
ส/งผลต/อการบรรลุเป-าหมายของยุทธศาสตร�ชาติได�อย/างไรบ�าง) เป=นมาตรการป-องกันและ
แก�ไขป>ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ท่ีกําหนดให�ทุกส/วนราชการและหน/วยงานของรัฐ    
โดยมุ/งเน�นการสร�างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส/งเสริมการมีส/วนร/วมจากทุกภาค
ส/วนในการตรวจสอบ เฝ-าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให�เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได� 

 1.1.2 ยุทธศาสตร�ชาติท่ีเก่ียวข�องในระดับรอง (เลือกได�มากกว/า 1 ข�อ) -  

เป-าหมาย          
ประเด็นท่ีเก่ียวข�อง         
การบรรลุเป-าหมายตามยุทธศาสตร�ชาติ (โปรดระบุว/าแผนงาน/โครงการของท/านสามารถ
ส/งผลต/อการบรรลุเป-าหมายของยุทธศาสตร�ชาติได�อย/างไรบ�าง)   
           
            

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแม/บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ 

(1) ประเด็นท่ีเก่ียวข�องโดยตรง ประเด็นท่ี 21 การต/อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป-าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ    
แผนย/อยท่ีเก่ียวข�อง การป-องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ    
เป-าหมายย/อย 2. คดีทุจริต และประพฤติมิชอบลดลง     
แนวทางการพัฒนา 2) ส/งเสริมการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการ และเจ�าหน�าท่ีของรัฐ  
ให�มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีส/อไปในทางทุจริต    
การบรรลุเป-าหมายตามแผนแม/บทฯ (โปรดระบุว/าแผนงาน/โครงการของท/านสามารถ
ส/งผลต/อการบรรลุเป-าหมายในระดับประเด็นของแผนแม/บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดย
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว�ในแต/ละเป-าหมายอย/างไร และ (ถ�ามี) คิดเป=นสัดส/วนหรือร�อยละ
เท/าไหร/ของค/าเป-าหมายต/าง ๆ) เป=นมาตรการป-องกันและแก�ไขป>ญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ท่ีกําหนดให�ทุกส/วนราชการและหน/วยงานของรัฐ โดยมุ/งเน�นการสร�าง
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ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส/งเสริมการมีส/วนร/วมจากทุกภาคส/วนในการ
ตรวจสอบ เฝ-าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให�เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได�  

(2) ประเด็นท่ีเก่ียวข�องในระดับรอง (เลือกได�มากกว/า 1 ข�อ)  -   
เป-าหมาย          
แผนย/อยท่ีเก่ียวข�อง         
เป-าหมายย/อย         
แนวทางการพัฒนา         
การบรรลุเป-าหมายตามแผนแม/บทฯ (โปรดระบุว/าแผนงาน/โครงการของท/านสามารถ
ส/งผลต/อการบรรลุเป-าหมายในระดับประเด็นของแผนแม/บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดย
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว�ในแต/ละเป-าหมายอย/างไร และ (ถ�ามี) คิดเป=นสัดส/วนหรือร�อยละ
เท/าไหร/ของค/าเป-าหมายต/าง ๆ)       
          
           

1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ 
(1) แผนปฏิรูปประเทศด�านท่ีเก่ียวข�องโดยตรง  แผนการปฏิรูปประเทศด�านการป-องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
เป-าหมายรวม ประเทศไทยมีระดับคะแนนการรับรู�การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) อยู/ใน 20 อันดับแรกของโลกในปZ 2579 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี  2. ด�านการป-องปราม     
กลยุทธ�/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก กลยุทธ�ท่ี  2 ให�หัวหน�าส/วนราชการ หัวหน�า
หน/วยงานของรัฐ หรือผู�บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร�างวัฒนธรรมองค�กรในการ
ป-องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป=นตัวอย/างในการ
บริหารงานด�วยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปล/อย ปละละเลยไม/ดําเนินการให�ถือ
เป=นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 
2.3 หัวหน�าหน/วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจต�องรับผิดชอบให�มีการบริหารจัดการ
หน/วยงานตามมาตรการต/อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนดอย/างเคร/งครัดและต/อเนื่อง 
เป-าหมายกิจกรรม บูรณาการกับการพัฒนาและดํารงความประพฤติท่ีดีของเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐเข�าด�วยกัน อันได�แก/ การส/งเสริมคุณธรรม การเสริมสร�างจริยธรรม และการ
กวดขันวินัย โดยให�มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปZต/อสาธารณะ เพ่ือให�
ประชาชนได�รับทราบ 
3.3 วางระบบการประเมินความเสี่ยงต/อต�านการทุจริตประพฤติมิชอบในส/วนราชการ
เป=นประจําทุกปZ และรายงานผลการปฏิบัติต/อผู�บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 
เป-าหมายกิจกรรม วางระบบการประเมินความเสี่ยงต/อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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แผนปฏิรูปประเทศด�านท่ีเก่ียวข�องในระดับรอง (เลือกได�มากกว/า 1 ข�อ) -  
เป-าหมายรวม         
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี        
กลยุทธ�/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก      
เป-าหมาย          

1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ ฉบับท่ี 12  
(1) วัตถุประสงค�ท่ี    -      
(2) เป-าหมายรวมท่ี          
(3) ยุทธศาสตร�ท่ี          
(4) เป-าหมายระดับยุทธศาสตร�ท่ี        
(5) แนวทางการพัฒนาท่ี         

1.2.4 แผนความม่ันคงแห/งชาติ 
แผนระดับชาติว/าด�วยความม่ันคงแห/งชาติ 
(1) ยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข�อง  -      
(2) เป-าหมายเชิงยุทธศาสตร�        
(3) กลยุทธ�          

1.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวข�อง         
1.4 ส/วนท่ีเก่ียวข�องอ่ืน 

1.4.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได�มากกว/า 1 ด�าน) ด�านท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 11.5 ส/งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ   

1.4.2 กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง     -        
1.4.3 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข�อง    -       
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2. ข!อมูลท่ัวไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน  โครงการ    
2.1.2 ภายใต�แผนงาน (ถ�ามี)  แผนงานและมาตรการป-องกันและปราบปรามการทุจริต

กระทรวงการคลัง (พ.ศ.2560-2564)      
2.1.3 ลักษณะโครงการ  ไม/ใช�งบประมาณ    
2.1.4 วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการเอง      
2.1.5  รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ�ามี)  -      

2.2 ผู�อํานวยการกองหรือเทียบเท/า 
2.2.1  คํานําหน�าชื่อ  เรือเอก         
2.2.2  ชื่อ – สกุล  ฐานิศ นาคะเกศ        
2.2.3  E-mail (หน/วยงาน)  acoc.mof@gmail.com      
2.2.4  E-mail (ส/วนตัว/สํารอง)   -       
2.2.5  โทรศัพท�  0 2126 5800 ต/อ 2627       
2.2.6  โทรสาร  -         

2.3 ผู�ประสานงานหลัก 
2.3.1  คํานําหน�าชื่อ  นาย      
2.3.2  ชื่อ – สกุล  พจนารถ พลศรี       
2.3.3  E-mail (หน/วยงาน)  acoc.mof@gmail.com      
2.3.4  E-mail (ส/วนตัว/สํารอง)  -        
2.3.5  โทรศัพท�  0 2126 5800 ต/อ 2583       
2.3.6  โทรสาร  -         
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3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน 

3.1.1  หลักการและเหตุผล เหตุการณ�ความเสี่ยงด�านการทุจริตเกิดแล�วมีผลกระทบทางลบ  
ซ่ึงป>ญหามาจากสาเหตุต/างๆท่ีค�นหาต�นตอท่ีแท�จริงได�ยาก ความเสี่ยงจึงจําเป=นต�องเช็คล/วงหน�าเสมอ 
การป-องกันการทุจริต คือการแก�ไขป>ญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซ่ึงเป=นหน�าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน�า
ส/วนราชการ และเป=นเจตจํานงของกระทรวงการคลังท่ีร/วมต�านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป=นวาระ
เร/งด/วนของรัฐบาล 

ยุทธศาสตร�กระทรวงการคลังตามยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปZ ยุทธศาสตร�ท่ี 6 การเป=นองค�กร
ต�นแบบในการบริหารงานอย/างมีธรรมาภิบาลเป=นมืออาชีพ และตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แห/งชาติท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป-องกันและแก�ไขป>ญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบท่ีกําหนดให�ทุกภาคส/วนราชการและหน/วยงานของรัฐ โดยมุ/งเน�นการสร�าง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส/งเสริมการมีส/วนร/วมจากทุกภาคส/วนในการตรวจสอบ เฝ-าระวัง 
เพ่ือสกัดก้ันมิให�เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได� 

ศูนย�ปฏิบัติการต/อต�านการทุจริตกระทรวงการคลัง จึงได�จัดทําคู/มือประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต (FRAs : FRAUD RISK - ASSESSMENTS) โดยหวังเป=นอย/างยิ่งว/าคู/มือนี้จะเป=นประโยชน�ให�กับ
กระทรวงการคลัง และผู�สนใจในการสร�างความเข�าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให�
หน/วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจ
ก/อให�เกิดการทุจริต ซ่ึงเป=นมาตรการป-องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต/อไป 

วัตถุประสงค� เพ่ือให�หน/วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจก/อให�เกิดการทุจริต ซ่ึงเป=นมาตรการป-องกันการ
ทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.2 เป-าหมาย 
3.2.1  เป-าหมายเชิงผลผลิต (Output) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง

เป-าหมายเชิงผลลัพธ� (Outcome) เป=นการเตรียมการป-องกันการทุจริตล/วงหน�า เพ่ือป-องกัน
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

3.2.2  ผลท่ีคาดว/าจะเกิด                        -                              
3.2.3  ตัวชี้วัดความสําเร็จ ความสําเร็จของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง 
3.2.4  กลุ/มเป-าหมาย/ผู�ท่ีได�รับประโยชน� ข�าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ�างประจํา และลูกจ�าง

ชั่วคราวของกระทรวงการคลัง       
3.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.3.1  เลือกขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ   กระทรวงการคลัง      
3.3.2  รายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินการ                                                        
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3.4  ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน 
3.4.1  วันท่ีเริ่มต�นโครงการ  เดือนตุลาคม 2562      
3.4.2  วันท่ีสิ้นสุดโครงการ  เดือนกันยายน 2563      

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ป/งบประมาณ 2563 ป/งบประมาณ 2564 ป/งบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ศึกษารวบรวมและ
วิเคราะห�ข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง
กับข�อร�องเรียนการทุจริต 
กระทรวงการคลัง 

            

2. กําหนดแบบฟอร�ม การ
ประเมินความเสี่ยง เสนอ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
และแจ�งเวียนให�หน/วยงาน
ในสังกัดกระทรวงการคลัง 

            

3. ประเมินความเสี่ยงรอบ 
6 เดือน 

            

4. ประเมินความเสี่ยงรอบ 
12 เดือน 

            

5. นําข�อมูลการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต
กระทรวงการคลังรายงาน
ผู�บริหาร 
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5. งบประมาณ 
5.1  แหล/งเงิน  

5.1.1  เงินงบประมาณแผ/นดิน    -     
(1)  งบประมาณท่ีหน/วยงานขอโดยตรง       
(2)  งบประมาณท่ีขอผ/านหน/วยงานอ่ืน       

5.1.2  เงินรายได�ของหน/วยงาน         
5.1.3  เงินกู� 

(1)  เงินกู�ภายในประเทศ         
(2)  เงินกู�จากต/างประเทศ        

5.1.4  งบประมาณจากแหล/งอ่ืน (งบประมาณจากแหล/งอ่ืน เช/น เงินบริจาค เป=นต�น) 
(1) ท่ีมาของงบประมาณ   -      
(2) จํานวนงบประมาณ         

5.1.5  รวมวงเงินงบประมาณท้ังหมด 
5.2  แผนการใช�จ/ายงบประมาณ 
ป/งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวม 

2563      
2564      
2565      
รวมงบประมาณจากแผนการใช�จ/ายท้ังหมด  -    
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โครงการวิเคราะห�อัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

1. ความเช่ือมโยงกับแผนระดับต#างๆ  

1.1. แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร�ชาติ 
1.1.1. ยุทธศาสตร�ชาติท่ีเก่ียวข�องโดยตรง ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป,าหมาย  ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร�อมปรับตัวให�ทันต/อการเปลี่ยนแปลง   
ประเด็นท่ีเก่ียวข�อง  6.5 บุคลากรภาครัฐเป2นคนดีและเก/ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ/งม่ัน และเป2นมืออาชีพ (6.5.1 ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนท่ี
มีคล/องตัว ยึดระบบคุณธรรม) 
การบรรลุเป,าหมายตามยุทธศาสตร�ชาติ (โปรดระบุว/าแผนงาน/โครงการของท/านสามารถ
ส/งผลต/อการบรรลุเป,าหมายของยุทธศาสตร�ชาติได�อย/างไรบ�าง)  
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีขนาดกําลังคนท่ีเหมาะสมตามภารกิจ และพร�อมปรับตัวให�
ทันต/อการเปลี่ยนแปลง         

1.1.2. ยุทธศาสตร�ชาติท่ีเก่ียวข�องในระดับรอง (เลือกได�มากกว/า 1 ข�อ) -   
1.2. แผนระดับท่ี 2  

1.2.1. แผนแม/บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ 
(1) ประเด็นท่ีเก่ียวข�องโดยตรง  20. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เป,าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป2นท่ียอมรับของผู�ใช�บริการ  
แผนย/อยท่ีเก่ียวข�อง  3.5 แผนย/อยการสร�างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ   
เป,าหมายย/อย  บุคลากรภาครัฐยึดค/านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ/งม่ัน และเป2นมืออาชีพ  
แนวทางการพัฒนา  1) ปรับปรุงกลไกในการกําหนดเป,าหมายและนโยบายกําลังคน 
ในภาครัฐให�มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได�อย/างมีประสิทธิภาพ   
การบรรลุเป,าหมายตามแผนแม/บทฯ (โปรดระบุว/าแผนงาน/โครงการของท/าน
สามารถส/งผลต/อการบรรลุเป,าหมายในระดับประเด็นของแผนแม/บทฯ ท่ีวัด
ผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว�ในแต/ละเป,าหมายอย/างไร และ (ถ�ามี) คิดเป2น
สัดส/วนหรือร�อยละเท/าไหร/ของค/าเป,าหมายต/าง ๆ) 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีขนาดกําลังคนท่ีเหมาะสมตามภารกิจ และพร�อม
ปรับตัวให�ทันต/อการเปลี่ยนแปลง       

(2) ประเด็นท่ีเก่ียวข�องในระดับรอง (เลือกได�มากกว/า 1 ข�อ)  -   
1.2.2  แผนปฏิรูปประเทศ 

(1) แผนปฏิรูปประเทศด�านท่ีเก่ียวข�องโดยตรง   ด�านการบริหารราชการแผ/นดิน  
เป,าหมายรวม  จัดระบบบุคลากรภาครัฐให�มีมาตรฐานกลาง เพ่ือสรรหา และรักษาไว�ซ่ึง
กําลังคนท่ีมีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานอย/างมืออาชีพ เป2นท่ี
ไว�วางใจของประชาชน        
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 4  กําลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมีสมรรถนะสูง
พร�อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติ      
กลยุทธ�/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  กลยุทธ�ท่ี 1 จัดกําลังคนให�สอดคล�องกับ 
ความจําเป2นในการบริการสาธารณะท่ีสําคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการ
แข/งขันของประเทศ          
แผนงานท่ี 1  วางแผนกําลังคนให�สอดคล�องกับบทบาทของภาครัฐทิศทางการปฏิรูป
ประเทศ และยุทธศาสตร�ชาติ 
เป,าหมายแผนงาน มีกําลังคนท่ีเหมาะกับงาน/ชนิด/คุณภาพในเวลาท่ีต�องการ ท่ี
สอดคล�องกับบทบาทของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร�ชาติ 

(2) แผนปฏิรูปประเทศด�านท่ีเก่ียวข�องในระดับรอง (เลือกได�มากกว/า 1 ข�อ)   -  
1.2.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ ฉบับท่ี 12  

(1) วัตถุประสงค�ท่ี       -  
(2) เป,าหมายรวม      -  
(3) ยุทธศาสตร�ท่ี      -  
(4) เป,าหมายระดับยุทธศาสตร�ท่ี   -  
(5) แนวทางการพัฒนาท่ี   -  

1.2.4 แผนความม่ันคงแห/งชาติ 
แผนระดับชาติว/าด�วยความม่ันคงแห/งชาติ 
(1) ยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข�อง -  
(2) เป,าหมายเชิงยุทธศาสตร� -  
(3) กลยุทธ�   -  

1.2 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวข�อง แผนปฏิบัติการด�านการสร�างและพัฒนากําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ�เพ่ือ 
การไปสู/ดิจิทัลไทยแลนด� พ.ศ. 2561-2565       

1.3 ส/วนท่ีเก่ียวข�องอ่ืน 
1.3.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได�มากกว/า 1 ด�าน) 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  

(11.1 พัฒนาโครงสร�างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม/)    
1.3.2 กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง   -      
1.3.3 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข�อง มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2562  ดังนี้   

   (๑) เห็นชอบและรับทราบตามท่ีสํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝOายเลขานุการคณะกรรมการ
กําหนดเป,าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ ดังนี้ 
                   (๑.๑) เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) 
ตามมติ คปร. ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ โดยมาตรการ
ดังกล/าวมีวัตถุประสงค�เพ่ือใช�เป2นหลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการกําลังคน
ภาครัฐให�กับส/วนราชการท่ีเก่ียวข�อง ประกอบด�วย ๒ มาตรการหลัก ได�แก/ (๑) มาตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ� ประกอบด�วย ๓ กลยุทธ� ได�แก/ กลยุทธ�การ
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บริหารจัดการกําลังคนเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติ กลยุทธ�การพัฒนาระบบการ
วางแผนและติดตามประเมินผลการใช�กําลังคน และกลยุทธ�การพัฒนาข�อสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการกําลังคน และ (๒) มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ ประกอบด�วย การจัดสรรอัตรา
ข�าราชการท่ีว/างจากผลการเกษียณอายุ การขอจัดสรรอัตราข�าราชการต้ังใหม/ และการบริหาร
อัตราข�าราชการระหว/างปUงบประมาณ  
      (๕) ให�ทุกส/วนราชการดําเนินการบริหารจัดการกําลังคนให�เป2นไปตามแผนการปฏิรูป
ประเทศด�านการบริหารราชการแผ/นดิน ประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ ท่ีกําหนดให�กําลังคนภาครัฐต�องมี
ขนาดท่ีเหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร�อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติ ตามความเห็นของ
สํานักงาน ก.พ. อย/างเคร/งครัด         

2. ข&อมูลท่ัวไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน  โครงการ      
2.1.2 ภายใต�แผนงาน (ถ�ามี)          
2.1.3 รหัสโครงการใหญ/ (ถ�ามี)         
2.1.4 ลักษณะโครงการ  ใช�งบประมาณ      
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการเอง      
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ�ามี)        

2.2 ผู�อํานวยการกองหรือเทียบเท/า 
2.2.1 คํานําหน�าชื่อ  นาย         
2.2.2 ชื่อ – สกุล  สันติ  อํ่าศรีเวียง        
2.2.3 E-mail (หน/วยงาน) -        
2.2.4 E-mail (ส/วนตัว/สํารอง)  santi.u@vayupak.net      
2.2.5 โทรศัพท�  0 2126 5800 ต/อ 2600      
2.2.6 โทรสาร  0 2273 9217        

2.3 ผู�ประสานงานหลัก 
2.3.1 คํานําหน�าชื่อ  นางสาว         
2.3.2 ชื่อ – สกุล  ศิริวรรณ  อินทร�ไทยวงศ�       
2.3.3 E-mail (หน/วยงาน)  gdows_mof@yahoo.com     
2.3.4 E-mail (ส/วนตัว/สํารอง)  siriwan.i@vayupak.net      
2.3.5 โทรศัพท�  0 2126 5800 ต/อ 2669      
2.3.6 โทรสาร  0 2273 9217        
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3. รายละเอียด 
3.1  รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน 

3.1.1  หลักการและเหตุผล  เนื่องด�วยปwจจุบันสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังซ่ึงเป2นหน/วยงาน
หลักท่ีทําหน�าท่ีอํานวยการงานตามภารกิจในด�านต/าง ๆ ของกระทรวงการคลัง มีภารกิจเพ่ิมข้ึน ได�แก/ 
การได�รับโอนภารกิจการบริหารจัดการงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส� 
(GFMIS) จากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในปU พ.ศ. 2549 ซ่ึงขณะนี้กําลังพัฒนาระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส�ใหม/ (New GFMIS Thai) ให�ครอบคลุมองค�กรปกครอง
ส/วนท�องถ่ิน จํานวน 7,852 หน/วย ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  การปฏิบัติ
หน�าท่ีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจ
ฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 รวมท้ังการดูแลกองทุนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซ่ึง ก.พ. ได�มอบหมายให�ส/วนราชการเป2นผู�ดําเนินการเอง อีกท้ังปwจจุบันยังมีปริมาณ
และคุณภาพของงานเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับยุทธศาสตร�ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนแม/บทภายใต�
ยุทธศาสตร�ชาติ ไม/ว/าจะเป2นภารกิจในด�านการพิจารณาอุทธรณ�คําสั่งทางปกครองและการดําเนินการ
เก่ียวกับคดีปกครอง การประชาสัมพันธ�ข�อมูลข/าวสารของกระทรวงการคลัง การรับเรื่องร�องเรียน ร�องทุกข� 
การกําหนดแผนงานเก่ียวกับปราบปรามการทุจริต และการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร�างการแบ/งส/วน
ราชการของส/วนราชการในสังกัด การบริหารจัดการทรัพยากรโครงสร�างพ้ืนฐานด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศให�ส/วนราชการในสังกัด ประกอบกับมาตรการบริหารจัดการกําลังภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 
2565) ได�มุ/งเน�นไปท่ีการบริหารจัดการกําลังคนเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติ โดยมี
เป,าหมายว/า ภาครัฐมีกําลังคนในภาพรวมท้ังประเภทและขนาดท่ีเหมาะสม ตลอดจนให�ความสําคัญ
กับการติดตามประเมินผลการใช�กําลังคน และการนําระบบสารสนเทศมาใช�ในการบริหารจัดการและ
วางแผนกําลังคน ดังนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจําเป2นจะต�องทบทวนภารกิจและวิเคราะห�
อัตรากําลังภายในหน/วยงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทของการดําเนินงานตามท่ีได�กล/าวมา  
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 3.1.2  วัตถุประสงค� 
 1)  เพ่ือให�สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีข�อมูลเชิงวิเคราะห�/แนวทางในการพิจารณา

กรอบอัตรากําลังให�มีความเหมาะสม สอดคล�อง กับภารกิจและสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป   
 2)  เพ่ือมีแนวทางในการพัฒนากลยุทธ�หรือกําหนดแผนงาน/โครงการในการสรรหา พัฒนา 

รักษาไว� และใช�ประโยชน�กําลังคนของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ให�พร�อมขับเคลื่อนภารกิจของ
หน/วยงานและยุทธศาสตร�ชาติ          

3.2  เป,าหมาย 
3.2.1  เป,าหมายเชิงผลผลิต (Output)  ผลการวิเคราะห �กําลังคนในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
3.2.2  เป,าหมายเชิงผลลัพธ� (Outcome)  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีกําลังคนท่ีเหมาะสม

สอดคล�องกับภารกิจและสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
3.2.3  ผลท่ีคาดว/าจะเกิด 

1) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความต่ืนตัวในการเตรียมความพร�อมด�านกําลังคน 
2) มีการจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือให�กําลังคนมีความเหมาะสม สอดคล�อง กับภารกิจและ

สถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 3) มีการกําหนดกลยุทธ�ในการสรรหา พัฒนา รักษาไว� และใช�ประโยชน�กําลังคนของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง ให�พร�อมขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร�ของหน/วยงานในอนาคต 

3.2.4  ตัวชี้วัดความสําเร็จ   มีการดําเนินการวิเคราะห�อัตรากําลังในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
อย/างเป2นระบบ            
3.2.5  กลุ/มเป,าหมาย/ผู�ท่ีได�รับประโยชน�  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและบุคลากร 

3.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 
3.3.1  เลือกขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง    
3.3.2  รายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินการ สํานัก/ศูนย�/กลุ/มงานท่ีข้ึนตรงทุกหน/วยงาน   

3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน 
3.4.1  วันท่ีเริ่มต�นโครงการ 1 ตุลาคม 2562      
3.4.2  วันท่ีสิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2564      
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4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ป-งบประมาณ 2563 ป-งบประมาณ 2564 ป-งบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. แต/งต้ัง
คณะทํางาน 

            

2. ศึกษานโยบาย
การบริหารกําลังคน
ภาครัฐ 

            

3. ทบทวนและ
วิเคราะห�บทบาท
ภารกิจ รวมท้ัง
ทิศทางของ
หน/วยงานในอนาคต 

            

4. ขออนุมัติและจัด
ประชุมสัมมนา
เพ่ือให�ความรู�เรื่อง
การวิเคราะห�
อัตรากําลัง 

            

5. เก็บข�อมูล
กระบวนการทํางาน
จริงของทุกหน/วย 

            

6. วิเคราะห� 
อุปสงค�และอุปทาน
กําลังคน 

            

7. สรุปประเด็น
หลักเสนอ
คณะทํางาน/ 
ฝOายบริหาร 

            

8. ทบทวนและ
จัดทําแผน 
กรอบอัตรากําลัง 

            

9. เสนอขอ 
ความเห็นชอบแผน
กรอบอัตรากําลัง 

            

10. ประชาสัมพันธ�
แผนฯ 
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5. งบประมาณ 
5.1  แหล/งเงิน 

5.1.1  เงินงบประมาณแผ/นดิน         
(1) งบประมาณท่ีหน/วยงานขอโดยตรง       
(2) งบประมาณท่ีขอผ/านหน/วยงานอ่ืน       

5.1.2  เงินรายได�ของหน/วยงาน         
5.1.3  เงินกู� 

(1) เงินกู�ภายในประเทศ         
(2) เงินกู�จากต/างประเทศ        

5.1.4  งบประมาณจากแหล/งอ่ืน (งบประมาณจากแหล/งอ่ืน เช/น เงินบริจาค เป2นต�น) 
(1) ท่ีมาของงบประมาณ  กองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง   
(2) จํานวนงบประมาณ 135,000 บาท       

5.1.5  รวมวงเงินงบประมาณท้ังหมด 
5.2 แผนการใช�จ/ายงบประมาณ 
ป-งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวม 

2563    135,000 135,000 
2564      
2565      
รวมงบประมาณจากแผนการใช�จ/ายท้ังหมด 135,000 บาท     



 

29 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านเทคโนโลยีดิจิทัล 

1. ความเช่ือมโยงกับแผนระดับต%างๆ  

1.1.  แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร�ชาติ 
1.1.1. ยุทธศาสตร�ชาติท่ีเก่ียวข�องโดยตรง 6. ยุทธศาสตร�ชาติด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ  
เป.าหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุ0งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน�ส0วนรวม   
ตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย0างสะดวก รวดเร็ว โปร0งใส  
ประเด็นท่ีเก่ียวข�อง 5. บุคลากรภาครัฐเป7นคนดีและเก0ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม   
มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ0งม่ัน และเป7นมืออาชีพ  
                        5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค0านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม 
และมีการพัฒนาตามเส�นทางความก�าวหน�าในอาชีพ  
การบรรลุเป.าหมายตามยุทธศาสตร�ชาติ (โปรดระบุว0าแผนงาน/โครงการของท0านสามารถ
ส0งผลต0อการบรรลุเป.าหมายของยุทธศาสตร�ชาติได�อย0างไรบ�าง) ส0งเสริมการพัฒนาต0อยอด
ความคิดสร�างสรรค�ด�วยการฝAกอบรมด�านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยให�แก0บุคลากร  
  

1.1.2. ยุทธศาสตร�ชาติท่ีเก่ียวข�องในระดับรอง (เลือกได�มากกว0า 1 ข�อ)  
เป.าหมาย  
ประเด็นท่ีเก่ียวข�อง  
การบรรลุเป.าหมายตามยุทธศาสตร�ชาติ (โปรดระบุว0าแผนงาน/โครงการของท0านสามารถ
ส0งผลต0อการบรรลุเป.าหมายของยุทธศาสตร�ชาติได�อย0างไรบ�าง)  

1.2.  แผนระดับท่ี 2  
1.2.1.  แผนแม0บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ 

(1) ประเด็นท่ีเก่ียวข�องโดยตรง 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
เป.าหมาย ภาครัฐมีการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ด�วยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยี  
มาประยุกต�ใช�  
แผนย0อยท่ีเก่ียวข�อง 3.5 การสร�างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
เป.าหมายย0อย  บุคลากรภาครัฐยึดค0านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และ
มีการพัฒนาตามเส�นทางความก�าวหน�าในอาชีพ  
แนวทางการพัฒนา   3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให�มีความรู�ความสามารถสูง  
มีทักษะการคิดวิเคราะห� และการปรับตัวให�ทันต0อการเปลี่ยนแปลง  
การบรรลุเป.าหมายตามแผนแม0บทฯ (โปรดระบุว0าแผนงาน/โครงการของท0านสามารถ
ส0งผลต0อการบรรลุเป.าหมายในระดับประเด็นของแผนแม0บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดย
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว�ในแต0ละเป.าหมายอย0างไร และ (ถ�ามี) คิดเป7นสัดส0วนหรือร�อยละ
เท0าไหร0ของค0าเป.าหมายต0าง ๆ) ภาครัฐมีกําลังคน มีทักษะและสมรรถนะท่ีทันต�อการ
เปลี่ยนแปลง ทันสมัย และเป�นสากล 
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(2) ประเด็นท่ีเก่ียวข�องในระดับรอง (เลือกได�มากกว0า 1 ข�อ)  
เป.าหมาย  
แผนย0อยท่ีเก่ียวข�อง  
เป.าหมายย0อย  
แนวทางการพัฒนา  
การบรรลุเป.าหมายตามแผนแม0บทฯ (โปรดระบุว0าแผนงาน/โครงการของท0านสามารถ
ส0งผลต0อการบรรลุเป.าหมายในระดับประเด็นของแผนแม0บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดย
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว�ในแต0ละเป.าหมายอย0างไร และ (ถ�ามี) คิดเป7นสัดส0วนหรือร�อยละ
เท0าไหร0ของค0าเป.าหมายต0าง ๆ)   

1.2.2  แผนปฏิรูปประเทศ 
(1) แผนปฏิรูปประเทศด�านท่ีเก่ียวข�องโดยตรง ด�านการบริหารราชการแผ0นดิน  

เป.าหมายรวม 3.จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให�เป7นดิจิทัล เพ่ือความโปร0งใส 
ทันสมัย ปรับตัวได�รวดเร็ว และเปIดโอกาสให�ประชาชนได�มีส0วนร0วมในการดําเนินงานได�
อย0างเหมาะสม  
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2. ระบบข�อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน
ก�าวสู0รัฐบาลดิจิทัล  
กลยุทธ�/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก   
กลยุทธ�ท่ี 3 บูรณาการข�อมูลของหน0วยงานภาครัฐเพ่ือการบริหารราชการแผ0นดิน  
แผนงานท่ี 3 สนับสนุนให�นําข�อมูลไปใช�ประโยชน�ในการบริหารราชการแผ0นดินการ
บริการประชาชน และการมีส0วนร0วมของภาคประชาชน  
กิจกรรม 3.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด�านการบริหารจัดการข�อมูล การ
วิเคราะห�และนําเสนอข�อมูล  และการใช�ประโยชน�ร0วมกัน  
เป.าหมายกิจกรรม บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะด�านการบริหารจัดการข�อมูลการ
วิเคราะห�และนําเสนอข�อมูล  
เป.าหมาย ข�อมูลภาครัฐได�รับการนําไปใช�ประโยชน�ท้ังในการบริหารราชการแผ0นดิน 
การบริการประชาชน และส0งเสริมให�ประชาชนมีส0วนร0วม  

(2) แผนปฏิรูปประเทศด�านท่ีเก่ียวข�องในระดับรอง (เลือกได�มากกว0า 1 ข�อ)  
เป.าหมายรวม  
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี  
กลยุทธ�/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  
เป.าหมาย  

  



 

31 
 

1.2.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ ฉบับท่ี 12  
(1) วัตถุประสงค�ท่ี  5. เพ่ือให�การบริหารราชการแผ0นดินมีประสิทธิภาพ โปร0งใส 

ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  
(2) เป.าหมายรวมท่ี 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร0งใส 

ตรวจสอบได� กระจาย อํานาจและมีส0วนร0วมจากประชาชน  
(3) ยุทธศาสตร�ท่ี ยุทธศาสตร�ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป.องกันการทุจริต        . 

ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
(4) เป.าหมายระดับยุทธศาสตร�ท่ี  เป. าหมายท่ี  1  ลดสัดส0 วนค0 าใช�จ0 ายด� าน บุคลากร      

และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให�บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพ
การประกอบธุรกิจของประเทศ    

(5) แนวทางการพัฒนาท่ี     1. ปรับปรุงโครงสร�างหน0วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐให�มีความโปร0งใส ทันสมัย คล0องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ�มค0า 
- พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐให�มีประสิทธิภาพ  

1.2.4  แผนความม่ันคงแห0งชาติ 
แผนระดับชาติว0าด�วยความม่ันคงแห0งชาติ 
(1) ยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข�อง  
(2) เป.าหมายเชิงยุทธศาสตร�  
(3) กลยุทธ�  

1.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวข�อง  
1.4 ส0วนท่ีเก่ียวข�องอ่ืน 

1.4.2 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได�มากกว0า 1 ด�าน)   11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
11.1 พัฒนาโครงสร�างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม0                            . 

1.4.3 กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  
1.4.4 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข�อง  
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2. ข�อมูลท่ัวไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ                                                              . 
2.1.2 ภายใต�แผนงาน (ถ�ามี)  พัฒนาเสริมสร�างคุณภาพบุคลากร     
2.1.3 ลักษณะโครงการ  ใช�งบประมาณ                                                        . 
2.1.4 วิธีการดําเนินงาน  จัดจ�าง/ดําเนินการเอง  
2.1.5 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ�ามี)        

2.2 ผู�อํานวยการกองหรือเทียบเท0า 
2.2.1  คํานําหน�าชื่อ นาย         
2.2.2  ชื่อ – สกุล เฉลิมศักด์ิ  เลิศวงศ�เสถียร       
2.2.3  E-mail (หน0วยงาน)  lertwc@mof.go.th      
2.2.4  E-mail (ส0วนตัว/สํารอง)          
2.2.5  โทรศัพท� 02-126-5900 ต0อ 3222      
2.2.6  โทรสาร  02-273-9790        

2.3 ผู�ประสานงานหลัก 
2.3.1  คํานําหน�าชื่อ นาง         
2.3.2  ชื่อ – สกุล บุษกร  เณรสูงเนิน       
2.3.3  E-mail (หน0วยงาน)  jeab@mof.go.th      
2.3.4  E-mail (ส0วนตัว/สํารอง)          
2.3.5  โทรศัพท� 02-126-5900 ต0อ 3405      
2.3.6  โทรสาร  02-273-9790        
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3. รายละเอียด 
3.1  รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน 

3.1.1  หลักการและเหตุผล ปfจจุบันความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเป7นอย0างยิ่ง  กระทรวงการคลังในฐานะหน0วยงานหลักท่ีมีบทบาทสําคัญต0อการ          
พัฒนาเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศ จําเป7นต�องมีการพัฒนาบุคลากรให�มีความรู�
ความสามารถในการใช�เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและการให�           
บริการประชาชนได�อย0างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนในการก�าว
ไปสู0รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�ทุกมิติ                                                                  . 

3.1.2  วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังให�มีความรู�ความสามารถด�านเทคโนโลยีดิจิทัล    

และสามารถนํามาใช�ในการปฏิบัติงานได�อย0างมีประสิทธิภาพ                                . 
2. เพ่ือเตรียมบุคลากรผู�ซ่ึงปฏิบัติงานด�านอ่ืนให�มีความรู�ความสามารถด�านเทคโนโลยีดิจิทัล       

ให�มีความพร�อมท่ีจะปฏิบัติงานหรือสามารถประยุกต�ใช�งานท่ีปฏิบัติได�                     . 
3. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ให�กับบุคลากรทางด�านเทคโนโลยีดิจิทัลให�สามารถนําวิทยาการและ   

. 
เทคโนโลยีข้ันสูงมาใช�ในการปรับปรุง และพัฒนางานให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

4. เพ่ือเผยแพร0ความรู�ด�านวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลให�กับทุกส0วนราชการในสังกัดกระทรวง 
การคลัง                                                                                              . 

5. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังให�มีความรู�ความสามารถในด�าน
เทคโนโลยีดิจิทัล เป7นการตอบสนองนโยบายของรัฐ และแผนระดับชาติว0าด�วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

3.1  เป.าหมาย 
3.1.1  เป.าหมายเชิงผลผลิต (Output)  มีบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังเข�ารับการอบรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านเทคโนโลยีดิจิทัล  
3.1.2  เป.าหมายเชิงผลลัพธ� (Outcome) บุคลากรของกระทรวงการคลังให�มีความรู�ความสามารถ

ด�านเทคโนโลยีดิจิทัล ให�สามารถปฏิบัติงานได�อย0างมีประสิทธิภาพ สามารถนําวิทยาการและ
เทคโนโลยีข้ันสูงมาใช�ในการปรับปรุง และพัฒนางานให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

3.1.3  ผลท่ีคาดว0าจะเกิด บุคลากรมีความรู� ความสามารถ และทักษะด�านเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ี
เหมาะสมตามตําแหน0งงาน บทบาท หน�าท่ี และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

3.1.4  ตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวนบุคลากรท่ีเข�ารับการอบรมได�ตามเป.าหมาย  
3.1.5  กลุ0มเป.าหมาย/ผู�ท่ีได�รับประโยชน� บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง  

3.2  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
3.2.1  เลือกขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ กรุงเทพฯ  
3.2.2  รายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินการ  

3.3  ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน 
3.3.1  วันท่ีเริ่มต�นโครงการ 1 ตุลาคม 2562  
3.3.2  วันท่ีสิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2565  
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4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ป.งบประมาณ 2563 ป.งบประมาณ 2564 ป.งบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1 .ว า ง แ ผ น
โครงการ 

            

2 .ขออ นุ มั ติ
โครงการ 

            

3 .คั ด เลื อ ก
แ ล ะ ทํ า
หนั งสื อตอบ
รับ 

          
 

  

4.ดําเนินการ
โ ค ร ง ก า ร
ฝAกอบรม 

            

5.รายงาน
และ
ประเมินผล
โครงการ 
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5. งบประมาณ 
5.1 แหล0งเงิน  

5.1.1  เงินงบประมาณแผ0นดิน ประจําปlงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565    
(1) งบประมาณท่ีหน0วยงานขอโดยตรง ปlละ 200,000 บาท   
(2) งบประมาณท่ีขอผ0านหน0วยงานอ่ืน       

5.1.2  เงินรายได�ของหน0วยงาน                    
5.1.3  เงินกู� 

(1) เงินกู�ภายในประเทศ         
(2) เงินกู�จากต0างประเทศ        

5.1.4  งบประมาณจากแหล0งอ่ืน (งบประมาณจากแหล0งอ่ืน เช0น เงินบริจาค เป7นต�น) 
(1) ท่ีมาของงบประมาณ    เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง      
(2) จํานวนงบประมาณ  ปlละ 4,500,000 บาท     

5.1.5  รวมวงเงินงบประมาณท้ังหมด 
5.2 แผนการใช�จ0ายงบประมาณ 
ป.งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวม 

2563 200,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,700,000 
2564 200,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,700,000 
2565 200,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,700,000 
รวมงบประมาณจากแผนการใช�จ0ายท้ังหมด 14,100,000 บาท   
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โครงการเสริมสร�างการเป�นองค�กรคุณธรรม จริยธรรม และค�านิยมท่ีดีของกระทรวงการคลัง 

1. ความเช่ือมโยงกับแผนระดับต�างๆ 
1.1 แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร�ชาติ 

1.1.1 ยุทธศาสตร�ชาติท่ีเก่ียวข�องโดยตรง ยุทธศาสตร�ท่ี 6 ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
เป-าหมาย 3. ภาครัฐมีความโปร.งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ประเด็นท่ีเก่ียวข�อง 6.6 ภาครัฐมีความโปร.งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาค
ส.วนร.วมต.อต�านการทุจริต 2) บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความ
ซ่ือสัตย�สุจริต 

การบรรลุเป-าหมายตามยุทธศาสตร�ชาติ (โปรดระบุว.าแผนงาน/โครงการของท.านสามารถ
ส.งผลต.อการบรรลุเป-าหมายของยุทธศาสตร�ชาติได�อย.างไรบ�าง) เพ่ือเสริมสร�างทัศนคติ 
ค.านิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตย�สุจริต ให�ความรู�ความเข�าใจในการป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให�แก.บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีกิจกรรม เช.น จัดให�มีพิธีมอบโล.ผู�
ประพฤติตนชอบด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต การเผยแพร.องค�ความรู� การให�ความรู�ความเข�าใจ 
ในการป-องกันและปราบปรามการทุจริตให�แก.บุคลากร เป=นต�น 

1.1.2 ยุทธศาสตร�ชาติท่ีเก่ียวข�องในระดับรอง (เลือกได�มากกว.า 1 ข�อ) -   

เป-าหมาย          
ประเด็นท่ีเก่ียวข�อง         
การบรรลุเป-าหมายตามยุทธศาสตร�ชาติ (โปรดระบุว.าแผนงาน/โครงการของท.านสามารถ
ส.งผลต.อการบรรลุเป-าหมายของยุทธศาสตร�ชาติได�อย.างไรบ�าง)   
           
            

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแม.บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ 

(1) ประเด็นท่ีเก่ียวข�องโดยตรง ประเด็นท่ี 21 การต.อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป-าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ    
แผนย.อยท่ีเก่ียวข�อง การป-องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ    
เป-าหมายย.อย 2. คดีทุจริต และประพฤติมิชอบลดลง     
แนวทางการพัฒนา 2) ส.งเสริมการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการ และเจ�าหน�าท่ีของรัฐให�
มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีส.อไปในทางทุจริต    
การบรรลุเป-าหมายตามแผนแม.บทฯ (โปรดระบุว.าแผนงาน/โครงการของท.านสามารถ
ส.งผลต.อการบรรลุเป-าหมายในระดับประเด็นของแผนแม.บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดย
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว�ในแต.ละเป-าหมายอย.างไร และ (ถ�ามี) คิดเป=นสัดส.วนหรือร�อยละ
เท.าไหร.ของค.าเป-าหมายต.าง ๆ) เพ่ือเสริมสร�างทัศนคติ ค.านิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตย�
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สุจริต ให�ความรู�ความเข�าใจในการป-องกันและปราบปรามการทุจริตให�แก.บุคลากรใน
สังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีกิจกรรม เช.น จัดให�มีพิธีมอบโล.ผู�ประพฤติตนชอบด�วย
ความซ่ือสัตย�สุจริตกระทรวงการคลัง การเผยแพร.องค�ความรู�ในการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให�แก.บุคลากร เป=นต�น 

(2) ประเด็นท่ีเก่ียวข�องในระดับรอง (เลือกได�มากกว.า 1 ข�อ)  -   
เป-าหมาย          
แผนย.อยท่ีเก่ียวข�อง         
เป-าหมายย.อย         
แนวทางการพัฒนา         
การบรรลุเป-าหมายตามแผนแม.บทฯ (โปรดระบุว.าแผนงาน/โครงการของท.านสามารถ
ส.งผลต.อการบรรลุเป-าหมายในระดับประเด็นของแผนแม.บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดย
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว�ในแต.ละเป-าหมายอย.างไร และ (ถ�ามี) คิดเป=นสัดส.วนหรือร�อยละ
เท.าไหร.ของค.าเป-าหมายต.าง ๆ)       
          
           

1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ 
(1) แผนปฏิรูปประเทศด�านท่ีเก่ียวข�องโดยตรง ด�านการบริหารราชการแผ.นดิน  

เป-าหมายรวม สร�างวัฒนธรรมต.อต�านการทุจริตคอรัปชั่นในภาคราชการและภาคสังคม 
และวางระบบป-องกันการแทรกแซงโดยไม.เป=นธรรมจากผู�มีอํานาจและอิทธิพล 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ กําลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมีสมรรถนะสูง
พร�อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติ 
กลยุทธ�/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก   กลยุทธ�ท่ี ๓ พัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ใหม.เพ่ือสร�างความพร�อมเชิงกลยุทธ�ให�กับกําลังคนภาครัฐ (New Mindsets and 
Skillsets) 
แผนงานท่ี 4 สร�างวัฒนธรรม ค.านิยม และอุดมการณ�สําหรับการเป=นเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ
ยุคใหม.อย.างต.อเนื่อง 
- จัดหลักสูตรผู�นําคุณธรรมท่ีเป=นตัวอย.าง 
- จัดกิจกรรมเน�นการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมท่ีเป=นรูปธรรม 
เป-าหมายแผนงาน ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของรัฐมีค.านิยมและอุดมการณ�ท่ีกล�ายืน
หยัดจะทําให�สิ่งท่ีถูกต�อง แยกผลประโยชน�ส.วนตนออกจากประโยชน�สาธารณะ และ
ดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) แผนปฏิรูปประเทศด�านท่ีเก่ียวข�องในระดับรอง (เลือกได�มากกว.า 1 ข�อ) -  
เป-าหมายรวม         
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี        
กลยุทธ�/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก      
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เป-าหมาย          
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ ฉบับท่ี 12  

(1) วัตถุประสงค�ท่ี    -      
(2) เป-าหมายรวมท่ี          
(3) ยุทธศาสตร�ท่ี          
(4) เป-าหมายระดับยุทธศาสตร�ท่ี        
(5) แนวทางการพัฒนาท่ี         

1.2.4 แผนความม่ันคงแห.งชาติ 
แผนระดับชาติว.าด�วยความม่ันคงแห.งชาติ 
(1) ยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข�อง  -      
(2) เป-าหมายเชิงยุทธศาสตร�        
(3) กลยุทธ�          

1.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวข�อง   -       
1.4 ส.วนท่ีเก่ียวข�องอ่ืน 

1.4.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได�มากกว.า 1 ด�าน) ด�านท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 11.5 ส.งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ   

1.4.2 กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง     -        
1.4.3 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข�อง -        
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2. ข�อมูลท่ัวไป 
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 

2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน  โครงการ        
2.1.2 ภายใต�แผนงาน (ถ�ามี)    -      
2.1.3 ลักษณะโครงการ  ใช�งบประมาณ  
2.1.4 วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการเอง      
2.1.5 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ�ามี)  -      

2.2 ผู�อํานวยการกองหรือเทียบเท.า 
2.2.1  คํานําหน�าชื่อ  เรือเอก         
2.2.2  ชื่อ – สกุล  ฐานิศ นาคะเกศ        
2.2.3  E-mail (หน.วยงาน)  acoc.mof@gmail.com      
2.2.4  E-mail (ส.วนตัว/สํารอง)   -       
2.2.5  โทรศัพท�  0 2126 5800 ต.อ 2627       
2.2.6  โทรสาร     -        

2.3 ผู�ประสานงานหลัก 
2.3.1  คํานําหน�าชื่อ  นาย           
2.3.2  ชื่อ – สกุล  วิทยา เตชะมหานนท�        
2.3.3  E-mail (หน.วยงาน)  acoc.mof@gmail.com      
2.3.4  E-mail (ส.วนตัว/สํารอง)  -        
2.3.5  โทรศัพท�  0 2126 5800 ต.อ 2566       
2.3.6  โทรสาร  -         
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3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน 

3.1.1  หลักการและเหตุผล ด�วยกระทรวงการคลังได�ตระหนักถึงการเสริมสร�างทัศนคติและค.านิยม
เก่ียวกับความซ่ือสัตย�สุจริต ได�เห็นคุณค.าและความสําคัญของเจ�าหน�าท่ีของหน.วยงานในสังกัดท่ีมี
ความต้ังใจปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรับผิดชอบและซ่ือสัตย�สุจริต สมควรจะได�รับความยกย.องเพ่ือเป=น
เกียรติและเป=นขวัญกําลังใจแก.ตนเองและวงศ�ตระกูล รวมท้ังเป=นแบบอย.างท่ีดีต.อสังคม จึงได�กําหนด 
ให�มีหลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรท่ีสมควรยกย.องเป=นผู�ประพฤติปฏิบัติตนชอบด�วย
ความซ่ือสัตย� เป=นประจําทุกปj พร�อมท้ังมอบโล.เชิดชูเกียรติและมอบใบเกียรติบัตรให�แก.เจ�าหน�าท่ีใน
สังกัดกระทรวงการคลัง 
3.1.2  วัตถุประสงค� 1. เพ่ือส.งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ให�มีความต้ังม่ัน  

ในความซ่ือสัตย�สุจริตอย.างม่ันคง 
2. เพ่ือส.งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังให�มีความยืนหยัด

ต.อสู� ปกป-อง เพ่ือความซ่ือสัตย�สุจริต 
3. เพ่ือส.งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ให�มีความ

พากเพียร มุ.งม่ัน ให�เกิดความซ่ือสัตย�สุจริต 
3.2  เป-าหมาย 

3.2.1  เป-าหมายเชิงผลผลิต (Output) ผู�ได�รับคัดเลือกเป=นบุคคลผู�ประพฤติปฏิบัติตนด�วยความ
ซ่ือสัตย�สุจริต เกิดความภาคภูมิในการปฏิบัติตนเป=นบุคคลผู�ประพฤติปฏิบัติตนด�วยความซ่ือสุจริต 
และผู�เข�าร.วมโครงการฯ เกิดจิตสํานึก ค.านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริตในเรื่องความ
ซ่ือสัตย�สุจริต และการป-องกันการทุจริต   
3.2.2  เป-าหมายเชิงผลลัพธ� (Outcome) ผู�เข�าร.วมโครงการฯ เกิดจิตสํานึก ค.านิยม คุณธรรม 

จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจรติในเรื่องความซ่ือสัตย�สุจริต และการป-องกันการทุจริต 
3.2.3  ผลท่ีคาดว.าจะเกิด ผู�เข�าร.วมโครงการฯ มีจิตสํานึก ค.านิยม ในเรื่องความซ่ือสัตย�สุจริตและมี

ภูมิคุ�มกัน และมีระดับความรู� ความเข�าใจในการป-องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
3.2.4  ตัวชี้วัดความสําเร็จ  ความสําเร็จของการดําเนินงานการจัดโครงการพิธีมอบโล. “ผู�ประพฤติ

ปฏิบัติตนชอบด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต” กระทรวงการคลัง 
3.2.5  กลุ.มเป-าหมาย/ผู�ท่ีได�รับประโยชน� ข�าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ�างประจํา และลูกจ�าง

ชั่วคราวของกระทรวงการคลัง       
3.3  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.3.1  เลือกขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ  กระทรวงการคลัง      
3.3.2  รายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินการ  กระทรวงการคลัง      

3.4  ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน 
3.4.1  วันท่ีเริ่มต�นโครงการ  เดือนตุลาคม 2562      
3.4.2  วันท่ีสิ้นสุดโครงการ  เดือนกันยายน 2563      
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4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ป/งบประมาณ 2563 ป/งบประมาณ 2564 ป/งบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ศึกษารวบรวมและ
วิเคราะห�ข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง
เพ่ือประกอบการดําเนิน
โครงการพิธีมอบโล.ฯ 

            

2. จัดทําร.างโครงการพิธี
มอบโล.ฯ เพ่ือประกอบขอ
อนุมัติจากผู�บริหาร 

            

3. แจ�งหนังสือเวียนไปยัง
หน.วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

            

4. จัดโครงการพิธีมอบโล.ฯ             
5. สรุปผลการดําเนิน
โครงการเพ่ือนําเสนอ
ผู�บริหารรับทราบ 
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5. งบประมาณ 
5.1  แหล.งเงิน  

5.1.1  เงินงบประมาณแผ.นดิน งบประมาณประจําปj พ.ศ. 2563     
(1) งบประมาณท่ีหน.วยงานขอโดยตรง 44,000 บาท     
(2) งบประมาณท่ีขอผ.านหน.วยงานอ่ืน       

5.1.2  เงินรายได�ของหน.วยงาน         
5.1.3  เงินกู� 

(1) เงินกู�ภายในประเทศ         
(2) เงินกู�จากต.างประเทศ        

5.1.4  งบประมาณจากแหล.งอ่ืน (งบประมาณจากแหล.งอ่ืน เช.น เงินบริจาค เป=นต�น) 
(1) ท่ีมาของงบประมาณ         
(2) จํานวนงบประมาณ         

5.1.5  รวมวงเงินงบประมาณท้ังหมด 
5.2  แผนการใช�จ.ายงบประมาณ 
ป/งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวม 

2563  44,000   44,000 
2564      
2565      
รวมงบประมาณจากแผนการใช�จ.ายท้ังหมด  44,000 บาท      
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โครงการจดัทาํระบบบรหิารการเงนิการคลังภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนกิส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
1. ความเชื่อมโยงกบัแผนระดบัตา่งๆ  

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยทุธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ  
เป้าหมาย  1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  4. ภาครัฐมีความทันสมัย                                                                             
4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุว่าแผนงาน/โครงการของท่านสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง) การพัฒนาและปรับระบบ
วิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัล มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและ
คล่องตัว การนํานวัตกรรม เทคโนโลย ี และข้อมูลขนาดใหญ ่ มาใช้ในการตัดสินใจและ
บริหารงาน 

1.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
เป้าหมาย  
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุว่าแผนงาน/โครงการของท่านสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง)  

1.2 แผนระดับที่ 2  
1.2.1  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง การบริการประชาชนและการประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย 2. ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ 
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายย่อย  ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทยีบเท่ามาตรฐานสากลและมคีวามคล่องตัว  
แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็น
องค์กรขีดสมรรถนะสูง” 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ (โปรดระบุว่าแผนงาน/โครงการของท่านสามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวช้ีวัดที่กําหนด
ไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมาย
ต่าง ๆ) มีการปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสีย
ค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจํากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่ และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบ
ที่เป็นสากล 
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(2) ประเด็นที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
เป้าหมาย  
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง  
เป้าหมายย่อย  
แนวทางการพัฒนา  
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ (โปรดระบุว่าแผนงาน/โครงการของท่านสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธ์ิโดย
ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละ
เท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)   

1.2.2  แผนปฏิรูปประเทศ 
(1) แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 
เป้าหมายรวม จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่  2.ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก กลยุทธ์ที่ 2 นําระบบดิจิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
แผนงานที่ 2 การพัฒนาระบบดิจิทัล งานพื้นฐานของรัฐแบบรวมศูนย์ รองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูล และการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
กิจกรรม 2.3 พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐอย่างสมบูรณ์แบบ (New 
GFMIS)  โดยเป็นฐานข้อมูลกลางแบบ Matrix และ Online Real Time 
เป้าหมาย ยกระดับการบริหารการเงินการคลังของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(2) แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
เป้าหมายรวม  
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่  
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลกั  
เป้าหมาย  
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1.2.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(1) วัตถุประสงค์ที่ เพื่อให้มีระบบดิจิทัลสําหรับใช้ในงานพื้นฐานในลักษณะรวมศูนย์ 

เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ และลดการลงทุนซ้ําซ้อนของหน่วยงาน 
(2) เป้าหมายรวมที่ 1.จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล 
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย        
(4) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการ
ประกอบธุรกิจของประเทศ        

(5) แนวทางการพัฒนาที่ 3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล โดยปรับรูปแบบและวิธีการดําเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ 

1.2.4  แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(1) ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง        
(2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์        
(3) กลยุทธ์          

1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
พ.ศ.2561-2580         

1.4 ส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น 
1.4.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลอืกได้มากกว่า 1 ด้าน)      
1.4.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง         
1.4.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง        
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2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 

2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ      
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี) พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐอย่างสมบูรณ์แบบ (New 

GFMIS) โดยเป็นฐานข้อมูลกลางแบบ Matrix และ Online Real Time   
2.1.3 ลักษณะโครงการ   ใช้งบประมาณ      
2.1.4 วิธีการดําเนินงาน จัดจ้าง        
2.1.5 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)        

2.2 ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 คํานําหน้าช่ือ  นาย        
2.2.2 ช่ือ – สกุล  เฉลิมศักด์ิ เลศิวงศ์เสถียร      
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)  lertwc@mof.go.th      
2.2.4 E-mail (ส่วนตัว/สํารอง)          
2.2.5 โทรศัพท ์ 02-126 5900       
2.2.6 โทรสาร  02 2739790       

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 คํานําหน้าช่ือ นาย        
2.3.2 ช่ือ – สกุล ธาดา ชพานนท์       
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน)  thada@mof.go.th      
2.3.4 E-mail (ส่วนตัว/สํารอง)  mrthada14@gmail.com     
2.3.5 โทรศัพท ์ 02 1265904       
2.3.6 โทรสาร  02 2739790       
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3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล 
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อทดแทนระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เดิมที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2548 โดยปัจจุบันหน่วยงานต้องมีการ
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบค่อนข้างสูง และจํานวนลิขสิทธ์ิไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 
รวมถึงการพัฒนาระบบสําหรับการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกด้วย ดังนั้น สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง จึงมีนโยบายในการจัดหาระบบ New GFMIS Thai ให้มีประสิทธิภาพ มีความ
ยืดหยุ่น รองรับการขยายตัวในอนาคต สามารถดูแลบริหารจัดการและพัฒนาด้วยทีมงานในประเทศ 
โดยใช้สถาปัตยกรรมที่เป็นระบบเปิด (Open System) เพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาต่อไป 
3.1.2 วัตถุประสงค์ 

3.1.2.1 เพื่อจัดหาระบบ New GFMIS เพื่อทดแทนระบบ GFMIS ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
3.1.2.2 เพื่อให้ระบบ New GFMIS Thai ให้รองรบัการเชื่อมต่อกับระบบงานภายนอก ให้

สามารถใช้งานได้สอดคล้องกับกระบวนการปัจจุบัน  
3.1.2.3 เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้ระบบเดิมที่ล้าสมัย ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของ 

ผลิตภัณฑ์และไม่รองรับความต้องการปัจจุบัน 
3.2 เป้าหมาย 

3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ได้ระบบ New GFMIS Thai สามารถใช้งานทดแทนระบบเดิม 
3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) หน่วยงานราชการสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่าน

ระบบ New GFMIS Thai ได้ทั่วประเทศ       
3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด มีระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม ่(New 

GFMIS Thai) ที่มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น รองรับการขยายตัวในอนาคต สามารถดูแล
บริหารจัดการและพัฒนาได้ด้วยทีมงานในประเทศ      

3.2.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม ่(New GFMIS Thai)       

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และหน่วยเบิกจ่ายทั่ว
ประเทศ          

3.3 พ้ืนที่ดําเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ  ทุกส่วนราชการ      
3.3.2 รายละเอียดพ้ืนที่ดําเนินการ          

3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2561       
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565      
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4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปงีบประมาณ 2563 ปงีบประมาณ 2564 ปงีบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1.เอกสาร
ออกแบบ
การทํางาน 

            

2. การจัดทํา
แผนการ
ทดสอบ
ระบบงาน 

            

3.การนําร่อง
ใช้งานและ
ประเมนิผล 

            

4. การอบรม
และใช้งาน
จริง 
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5. งบประมาณ 
5.1 แหล่งเงิน  

5.1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน 
(1) งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง  
(2) งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น  

5.1.2 เงินรายได้ของหน่วยงาน  
5.1.3 เงินกู้ 

(1) เงินกู้ภายในประเทศ  
(2) เงินกู้จากต่างประเทศ 817,500,000.- บาท  

5.1.4 งบประมาณจากแหล่งอื่น (งบประมาณจากแหล่งอื่น เช่น เงินบริจาค เป็นต้น) 
(1) ที่มาของงบประมาณ  
(2) จํานวนงบประมาณ  

5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด 
5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปงีบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 
2562 81,750,000   163,500,000 245,250,000 
2563 122,625,000  122,625,000 163,500,000 408,750,000 
2564  81,750,000  81,750,000 163,500,000 
2565      

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด 817,500,000.- บาท    
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โครงการออกแบบเชิงหลกัการสําหรบัการบรหิารข้อมูล 
การจดัประชารัฐสวัสดกิารเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 

1. ความเชื่อมโยงกบัแผนระดบัตา่งๆ  
1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยทุธศาสตร์ชาติ 

1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม  
เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในทกุมิติ  
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุว่าแผนงาน/โครงการของท่านสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง) จัดให้มีฐานข้อมูลมิติต่างๆ 
ของพื้นที่ให้มีความถูกต้อง พัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ การตัดสินใจและ
การวางแผนการดําเนินการของรัฐ  

1.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
เป้าหมาย  
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุว่าแผนงาน/โครงการของท่านสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง)  

1.2 แผนระดับที่ 2  
1.2.1   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ความเสมอภาคและหลกัประกันทางสังคม  
เป้าหมาย  คนไทยทุกคนได้รบัการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น  
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  
เป้าหมายย่อย มีระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น  
แนวทางการพัฒนา สนับสนุนให้มีการพัฒนาและใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ (โปรดระบุว่าแผนงาน/โครงการของท่านสามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวช้ีวัดที่
กําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่า
เป้าหมายต่าง ๆ) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางสวัสดิการสังคมท่ีเชื่อมโยงกับระบบ
ฐานข้อมูลต่างๆ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะ
ระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อนําไปสู่การยกระดับการคุ้มครองทางสังคมและหลักประกัน
ทางสังคม  
(2) ประเด็นที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
เป้าหมาย  
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แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง  
เป้าหมายย่อย  
แนวทางการพัฒนา  
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ (โปรดระบุว่าแผนงาน/โครงการของท่านสามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวช้ีวัดที่
กําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่า
เป้าหมายต่าง ๆ)   

1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ 
(1) แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร

ราชการแผ่นดิน  
เป้าหมายรวม จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล  
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2.ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล  
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก การจัดทําชุดข้อมูลสําคัญของหน่วยงานให้อยู่
ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด โดยเฉพาะข้อมูลต่างๆ ดังนี้ ข้อมูล
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับบริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือภารกิจ
ของหน่วยงาน  
เป้าหมาย หน่วยงานรัฐมีการจัดทําข้อมูลสําคัญตามมาตรฐานที่กําหนด และเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้  

(2) แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
เป้าหมายรวม  
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่  
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลกั  
เป้าหมาย  

1.2.3 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(1) วัตถุประสงค์ที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสทิธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี

การทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  
(2) เป้าหมายรวมที่ 2. ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
(4) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทาง

สังคมของภาครัฐ  
(5) แนวทางการพัฒนาที่ 3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการ

สร้างความเข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการ ทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 
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1.2.4 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(1) ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
(2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
(3) กลยุทธ์  

1.2 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง  
1.3 ส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น 

1.3.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลอืกได้มากกว่า 1 ด้าน) นโยบายเร่งด่วน เรื่องการปรับปรุงระบบ
สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

1.3.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและ
สังคม พ.ศ. 2562  

1.3.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน  การดําเนินงาน  
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)   
2.1.3 ลักษณะโครงการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
2.1.4 วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการเอง  
2.1.5 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)  

2.2 ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 คํานําหน้าช่ือ  นาย  
2.2.2  ช่ือ – สกุล  เฉลิมศักด์ิ เลิศวงศ์เสถียร  
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)  lertwc@mof.go.th  
2.2.4 E-mail (ส่วนตัว/สํารอง)   
2.2.5 โทรศัพท ์ 02-126 5900  
2.2.6 โทรสาร  02 2739790  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 คํานําหน้าช่ือ  นาย  
2.3.2 ช่ือ – สกุล  ธาดา ชพานนท์  
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน)  thada@mof.go.th  
2.3.4 E-mail (ส่วนตัว/สํารอง)  mrthada14@gmail.com  
2.3.5 โทรศัพท ์ 02 1265904  
2.3.6 โทรสาร  02 2739790  
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3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ.2562 

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดสวัสดิการใน
การลดความเหลื่อมล้ํา เพิ่มศักยภาพให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสนับสนุน
โครงการที่ให้บริการทางสังคมแก่ประชาชน โดยมีการดําเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 

 ในการดําเนินการได้กําหนดให้มี คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและฐานราก
โดยมีสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะ
กรรมการฯ  มีหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการฯ คือ  

- การจัดให้มีฐานข้อมูลของประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการจัดประชารัฐ
สวัสดิการ การกํากับดูแล การบริหารจัดการ และการประเมินผลการดําเนินการ 

- กํากับดูแลการบริหารจัดการ ตรวจสอบข้อมูล และติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดประชารัฐสวัสดิการ 

ในส่วนของสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ  มีหน้าที่และอํานาจ คือ 
- บริหารจัดการฐานข้อมูลของประชาชนผู้มีรายได้น้อย  เพื่อใช้ในการจัดประชารัฐสวัสดิการ

ได้อย่างเหมาะสม  
3.1.2 วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
2. การจัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล เพื่อรองรับการดําเนินการตามมาตรการประชารัฐ

สวัสดิการ 
3. การกํากับดูแล บริหารจัดการข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการของรัฐเพิ่มเติม 
4. การประสานงาน การตรวจสอบข้อมูล การติดตามผล ตามมาตรการประชารัฐสวัสดิการ 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  มีระบบฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยของประเทศ  
3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) การใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยเพื่อ

การจัดสวัสดิการช่วยเหลือได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด มีระบบฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนรายได้น้อย ที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการ

กับหน่วยงานภายนอกได้ และใช้เป็นเครื่องมือในการกําหนดนโยบายการจัดประชารัฐ
สวัสดิการ  

3.2.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ระดับความสําเร็จในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนมาตรการประชารัฐ
สวัสดิการ  

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าร่วม
มาตรการประชารัฐสวัสดิการ  
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3.3 พ้ืนที่ดําเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ทั่ว

ประเทศ  
3.3.2 รายละเอียดพ้ืนที่ดําเนินการ   

3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2562  
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ  ธันวาคม 2563  

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปงีบประมาณ 2563 ปงีบประมาณ 2564 ปงีบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. การ
กําหนด
ขอบเขตการ
ดําเนินงาน 

            

2. การศึกษา
ประสานงาน
รวบรวมความ
ต้องการ 

            

3. การ
วิเคราะหแ์ละ
ออกแบบ 

            

4. ผลการ
ออกแบบ
เชิงหลักการ 
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5. งบประมาณ 
5.1 แหล่งเงิน  

5.1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน 
(1) งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง  
(2) งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น  

5.1.2 เงินรายได้ของหน่วยงาน  
5.1.3 เงินกู้ 

(1) เงินกู้ภายในประเทศ  
(2) เงินกู้จากต่างประเทศ  

5.1.4 งบประมาณจากแหล่งอื่น (งบประมาณจากแหล่งอื่น เช่น เงินบริจาค เป็นต้น) 
(1) ที่มาของงบประมาณ  
(2) จํานวนงบประมาณ  

5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด  ยังไม่ขอใช้งบประมาณ ในปี 2563  
5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปงีบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

2563      
2564      
2565      

 




