แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ส'วนที่ ๑ บทสรุปผู-บริหาร
ตามที่ พ ระราชกฤษฎี ก าว. า ด/ ว ยหลั ก เกณฑ4 แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ/ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 และที่แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว.าด/วยหลักเกณฑ4และวิธีการบริหารกิจการ
บ/านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได/กําหนดให/ส.วนราชการต/องจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ
ห/าปและรายปให/สอดคล/องกับยุทธศาสตร4ชาติ แผนแม.บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต.อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข/อง
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงได/จัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะห/าป โดยในวาระแรก
ได/จัดทําเปEนระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยมีความสอดคล/องกับแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร0ชาติ
ด/านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเปEนด/านหลัก และยุทธศาสตร4ช าติ
ด/านการสร/างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเปEนด/านรอง สําหรับแผนระดับที่ 2 มีความเกี่ยวข/องกับ
แผนแม' บ ทภายใต- ยุ ท ธศาสตร0 ช าติ ใ น 3 ประเด็ น ได/ แ ก. ประเด็ น การบริ ก ารประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็นการต.อต/านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประเด็นความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม แผนการปฏิรูปประเทศมีความสอดคล/องในด/านการบริหารราชการ
แผ.นดิน และด/านการปIองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห'งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีความสอดคล/องในยุทธศาสตร4ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ
การปIองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข/อง
ได/ แ ก. แผนปฏิ บั ติ ก ารด/ า นการสร/ า งและพั ฒ นากํ า ลั ง คนภาครั ฐ เชิ ง กลยุ ท ธ4 เ พื่ อ การไปสู. ดิ จิ ทั ล
ไทยแลนด4 พ.ศ. 2561 - 2565 ของสํ า นั กงาน ก.พ. และนโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว.าด/วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
ซึ่งแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สามารถแบ.งได/เปEน 3 เรื่อง ได/แก.
1. การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการดํ า เนิ น งาน มี แผนงาน/โครงการสํ า คั ญ 3 แผนงาน/
โครงการ ได/แก.
1.1 โครงการยกระดับการให/บริการของศูนย4บริการร.วม กระทรวงการคลัง
1.2 โครงการส.งเสริมการมีส.วนร.วมระหว.างรัฐ เอกชน และประชาชน การจัดตั้ง
และบริหารจัดการเพจ facebook สถานีข.าวกระทรวงการคลัง
1.3 โครงการวิเคราะห4ความเสี่ยงและการจัดทําแผน/คู.มือการบริหารความเสี่ ยง
ด/านการทุจริตขององค4กร
2. การพัฒนาเสริมสร-างคุณภาพบุคลากร มีแผนงาน/โครงการสําคัญ 3 แผนงาน/
โครงการ ได/แก.
2.1 โครงการวิเคราะห4อัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด/านเทคโนโลยีดิจิทัล
2.3 โครงการเสริมสร/างการเปEน องค4 กรคุ ณธรรม จริยธรรม และค.านิยมที่ ดี ข อง
กระทรวงการคลัง
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๑

3. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีแผนงาน/โครงการสําคัญ
2 แผนงาน/โครงการ ได/แก.
3.1 โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส4 ใหม.
(New GFMIS Thai)
3.2 โครงการออกแบบเชิ ง หลั ก การสํ า หรั บ การบริ ห ารข/ อ มู ล การจั ด ประชารั ฐ
สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
ทั้ ง นี้ การดํ า เนิ น การแผนงาน/โครงการภายใต/ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ป
(พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สามารถประมาณการเงินงบประมาณ
เพื่อใช/ในการดําเนินการรวมทั้งสิ้น 587,529,000.00 บาท โดยแบ.งเปEนเงินงบประมาณแผ.นดิน
1,644,000.00 บ า ท เ งิ น กู/ ต. า ง ป ร ะ เ ท ศ 572,250,000.00 บ า ท แ ล ะ แ ห ล. ง อื่ น ๆ
13,635,000.00 บาท

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๒

ส'วนที่ ๒ ความสอดคล- อ งกั บ แผน ๓ ระดั บ ตามนั ย ยะของมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตร0ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุ ท ธศาสตร0 ช าติ ด- า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ
ภาครัฐ
(๑) เปIาหมาย
1. ภาครั ฐ มี วั ฒ นธรรมการทํ า งานที่ มุ. ง ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละผลประโยชน4
ส.วนรวม ตอบสนองความต/องการของประชาชนได/อย.างสะดวก รวดเร็ว โปร.งใส
2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร/อมปรับตัวให/ทันต.อการเปลี่ยนแปลง
3. ภาครัฐมีความโปร.งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร4
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปE น ศูนย4 กลาง ตอบสนองความต/ องการ และ
ให/บริการอย.างสะดวกรวดเร็ว โปร.งใส
1.1 การให/ บ ริ การสาธารณะของภาครั ฐได/ มาตรฐานสากลและเปEน
ระดับแนวหน/าของภูมิภาค
1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให/บริการสาธารณะต.างๆ ผ.านการ
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต4ใช/
4. ภาครัฐมีความทันสมัย
4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให/ทันสมัย
5 บุ ค ลากรภาครั ฐ เปE น คนดี แ ละเก. ง ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ.งมั่น และเปEนมืออาชีพ
5.1 ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีคล.องตัว ยึดระบบคุณธรรม
5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค.านิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม
และมีการพัฒนาตามเส/นทางความก/าวหน/าในอาชีพ
6. ภาครัฐมีความโปร.งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส.วน
ร.วมต.อต/านการทุจริต
6.2 บุ ค ลากรภาครั ฐ ยึ ด มั่ น ในหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
ความซื่อสัตย4สุจริต
(๓) การบรรลุเปIาหมายตามยุทธศาสตร4ชาติ
1. สามารถพัฒนาการทํางานของหน.วยงาน โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช/ในการบริหารจัดการในการให/บริการประชาชนและเพิ่มอํานวยความสะดวกในช.องทางการ
ติดต.อสื่อสารข/อมูลข.าวสาร
2. สามารถพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให/ทันสมัย มีระบบ
การทํางานที่เปEนดิจิทัล มีความโปร.งใส ยืดหยุ.นและคล.องตัว การนํานวัตกรรม เทคโนโลยี และข/อมูล
ขนาดใหญ. มาใช/ในการตัดสินใจและบริหารงาน
3. สามารถวางแผนขนาดกํ า ลั ง คนที่ เ หมาะสมตามภารกิ จ และ
พร/ อ มปรั บ ตั ว ให/ ทั น ต. อ การเปลี่ ย นแปลง รวมทั้ ง สามารถส. ง เสริ ม การพั ฒ นาต. อ ยอดความคิ ด
สร/างสรรค4ด/วยการฝhกอบรมด/านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให/แก.บุคลากร
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๓

4. สามารถเสริมสร/างทัศนคติ ค.านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย4สุจริตให/แก.
บุคลากร ซึ่งเปEนมาตรการปIองกันและแก/ไขปjญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และสร/างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส.งเสริมการมีส.วนร.วมจากทุกภาคส.วนในการตรวจสอบ เฝIาระวัง
๒) ยุทธศาสตร0ชาติด-านการสร-างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) เปIาหมาย สร/างความเปEนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร4 การกระจายศูนย4กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี
(๓) การบรรลุเปIาหมายตามยุทธศาสตร4ชาติ
จัดให/มีฐานข/อมูลมิติต.างๆ ของพื้นที่ให/มีความถูกต/ อง พัฒนากลไกเพื่ อ
สนับสนุนการสร/างองค4ความรู/ การตัดสินใจและการวางแผนการดําเนินการของรัฐ

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข/อง)
๒.๒.๑ แผนแม'บทภายใต-ยุทธศาสตร0ชาติ
(๑) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

เปEนที่ยอมรับของผู/ใช/บริการ

๑) เปIาหมายระดับประเด็นของแผนแม.บทฯ
• เปIาหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

• เปI า หมายที่ 2 ภาครั ฐ มี ก ารดํ า เนิ น การที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
ด/วยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต4ใช/
• การบรรลุเปIาหมายตามแผนแม.บทฯ
1. สามารถพัฒนาระบบการให/บริการประชาชนโดยมุ.งเน/น
การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปEนเครื่องมือให/เกิดงานบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร.งใส ตามความต/องการ
ของประชาชน รวมทั้งเพิ่มช.องทางในการสื่อสารข/อมูลข.าวสารผ.านสื่อโซเชียลมีเดีย
2. สามารถเตรี ย มความพร/ อ มด/ า นบุ ค ลากรให/ มี ข นาด
กําลังคนที่เหมาะสมและมีทักษะและสมรรถนะที่ทันต.อการเปลี่ยนแปลง ทันสมัย และเปEนสากล
3. สามารถนําเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
มาช. ว ยในการปฏิ บั ติ ง านเที ย บได/ กั บ มาตรฐานสากลอย. า งคุ/ ม ค. า คล. อ งตั ว และเที ย บได/ กั บ
มาตรฐานสากล
๒) แผนย.อยของแผนแม.บทฯ
2.1) แผนย.อยการพัฒนาบริการประชาชน
• แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการให/บริการประชาชน
เปEนดิจิทัลเพิ่มขึ้น

• เปIาหมายของแผนย.อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยน

• การบรรลุเปIาหมายตามแผนย.อยของแผนแม.บทฯ
สามารถพั ฒ นาระบบการให/ บ ริ ก ารประชาชนโดย
มุ.งเน/นการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปEนเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อให/เกิดงานบริการที่สะดวก
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๔

รวดเร็ว โปร.งใส ตามความต/องการของประชาชนรวมทั้งเพิ่มช.องทางในการสื่อสารข/อมูลข.าวสาร
ผ.านสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อให/ประชาชน/ภาคเอกชนได/มีโอกาสเข/าถึงข/อมูลของภาครัฐ ได/มีส.วนร.วม
ตรวจการบริหารงานของภาครัฐได/สะดวกขึ้น ตามพฤติกรรมการเปlดรับสารที่ตนเองถนัด
2.2) แผนย.อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
• แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน.วยงานภาครัฐให/เปEน
“ภาครัฐทันสมัย เปlดกว/าง เปEนองค4กรขีดสมรรถนะสูง”
• เปI า หมายของแผนย. อ ย ภาครั ฐ มี ขีด สมรรถนะสู ง
เทียบเท.ามาตรฐานสากลและมีความคล.องตัว
• การบรรลุเปIาหมายตามแผนย.อยของแผนแม.บทฯ
สามารถทํ า ให/ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ง านเที ย บได/ กั บ
มาตรฐานสากลอย.างคุ/มค.า มีความรวดเร็ว โปร.งใส เสียค.าใช/จ.ายน/อย ลดข/อจํากัดทางกายภาพ
เวลา พื้นที่ และตรวจสอบได/ ตามหลักการออกแบบที่เปEนสากล
2.3) แผนย.อยการสร/างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
• แนวทางการพัฒนา
1. ปรั บ ปรุ ง กลไกในการกํ า หนดเปI า หมายและ
นโยบายกําลังคนในภาครัฐให/มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได/อย.างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให/ มีความรู/
ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห4 และการปรับตัวให/ทันต.อการเปลี่ยนแปลง
• เปIาหมายของแผนย.อย บุคลากรภาครัฐยึดค.า นิย ม
ในการทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ.งมั่น และ
เปEนมืออาชีพ
• การบรรลุเปIาหมายตามแผนย.อยของแผนแม.บทฯ
1. สามารถกําหนดขนาดกําลังคนที่เหมาะสมตาม
ภารกิจของหน.วยงานและพร/อมปรับตัวให/ทันต.อการเปลี่ยนแปลง
2. สามารถเตรี ย มความพรอมของบุ ค ลากรใหมี
ทักษะและสมรรถนะที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง ทันสมัย และเป!นสากล
(2) ประเด็นการต'อต-านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑) เปIาหมายระดับประเด็นของแผนแม.บทฯ
• เปIาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
• การบรรลุเปIาหมายตามแผนแม.บทฯ
สามารถทํ า ให/ เ กิ ด การเสริ ม สร/ า งทั ศ นคติ ค. า นิ ย มเกี่ ย วกั บ
ความซื่ อสั ต ย4 สุ จ ริ ตต. อบุ คลากรในสังกั ด กระทรวงการคลัง รวมทั้ งการสร/ า งธรรมาภิบ าลในการ
บริหารงาน และส.งเสริมการมีส.วนร.วมจากทุกภาคส.วนในการตรวจสอบ เฝIาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให/
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
๒) แผนย.อยของแผนแม.บทฯ แผนย.อยการปIองกันการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ
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• แนวทางการพัฒนา ส.งเสริมการปฏิบัติหน/าที่ของข/าราชการ
และเจ/าหน/าที่ของรัฐให/มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส.อไปในทางทุจริต
• เปIาหมายของแผนย.อย คดีทุจริต และประพฤติมิชอบลดลง
• การบรรลุเปIาหมายตามแผนย.อยของแผนแม.บทฯ
1. สามารถทําให/เกิดการเสริมสร/างทัศนคติ ค.านิยมเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย4สุจริต โดยให/ความรู/ความเข/าใจในการปIองกันและปราบปรามการทุจริตให/แก.บุคลากร
ในสังกัดกระทรวงการคลังและการจัดกิจกรรมส.งเสริมต.างๆ เช.น การเผยแพร.องค4ความรู/ในการ
ปIองกันและปราบปรามการทุจริตให/แก.บุคลากร และการจัดให/มีพิธีมอบโล.ผู/ประพฤติตนชอบด/วย
ความซื่อสัตย4สุจริตกระทรวงการคลัง เปEนต/น
2. สามารถทํ า ให/ เ กิ ด การสร/ า งธรรมาภิ บ าลในการ
บริหารงาน และส.งเสริมการมีส.วนร.วมจากทุกภาคส.วนในการตรวจสอบ เฝIาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให/
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได/
(3) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

ทางสังคมเพิ่มขึ้น

๑) เปIาหมายระดับประเด็นของแผนแม.บทฯ
• เปIาหมาย คนไทยทุกคนได/รับการคุ/มครองและมีหลักประกั น

• การบรรลุเปIาหมายตามแผนแม.บทฯ
สามารถทํ า ให/ มี ร ะบบฐานข/ อ มู ล กลางสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
เพื่อสนับสนุนการยกระดับการคุ/มครองทางสังคมและหลักประกันทางสังคมได/
๒) แผนย. อ ยของแผนแม. บ ทฯ แผนย. อ ยมาตรการแบบเจาะจง
กลุ.มเปIาหมายเพื่อแก/ปjญหาเฉพาะกลุ.ม
• แนวทางการพัฒนา สนับสนุนให/มีการพัฒนาและใช/ระบบ
ข/อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดสวัสดิการและสร/างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส.วน
• เปIาหมายของแผนย.อย มีระบบและกลไกการให/ความช.วยเหลือ
กลุ.มเปIาหมายที่ต/องการความช.วยเหลือเปEนพิเศษได/ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
• การบรรลุเปIาหมายตามแผนย.อยของแผนแม.บทฯ
สามารถพั ฒ นาระบบฐานข/ อ มู ล กลางสวั ส ดิ ก ารสั ง คมที่
เชื่อมโยงกับระบบฐานข/อมูลต.างๆ และส.งเสริมให/มีการแลกเปลี่ยนข/อมูลระหว.างภาคีพัฒนาต.างๆ
โดยเฉพาะระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อนําไปสู.การยกระดับการคุ/มครองทางสังคมและหลักประกัน
ทางสังคม
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๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ
ด-านการบริหารราชการแผ'นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบ
โจทย4ชีวิตประชาชน
กลยุทธ0ที่ ๒ ยกระดับการให/ข/อมูลและให/คําปรึกษาจากหน.วยงานของรัฐ
แผนงานที่ ๑ กําหนดช.องทางการให/ คําปรึกษาแก.ประชาชนที่เหมาะสม
เพื่อให/ตอบสนองความต/องการของประชาชนได/อย.างทันท.วงที
เปFาหมายแผนงาน ให/ประชาชนได/รับ ข/ อมูล คําปรึกษาจากหน.ว ยงาน
ของรัฐ ได/อย.างสะดวก รวดเร็ว ผ.านช.องทางที่เหมาะสม
๑.๑ จัดเตรียมความพร/อมในการให/คําปรึกษา ทั้งด/านทรัพยากร ด/านการ
จัดบริการ และด/านเทคโนโลยี
กลยุทธ0ที่ ๓ ยกระดั บ การให/ บ ริ ก ารประชาชนสู. ก ารบริ ก ารที่ เ ร็ ว ขึ้ น
ง.ายขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper)
แผนงานที่ ๑ ปรั บ ปรุ งกระบวนการขออนุ มัติ/อนุ ญ าตจากภาครัฐเพื่อ
อํานวยความสะดวกแก.ประชาชน
๑.๑ ปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการให/บริการที่กระทบต.อชีวิต
และความเปEนอยู.ของประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกและสร/างความพึงพอใจแก.ผู/รับบริการ
เปFาหมายกิจกรรม หน. ว ยงานภาครั ฐ มี แผนการปรั บ ปรุ งการให/ บ ริ ก าร
ประชาชน
๑.๒ ดําเนินการแก/ไขปjญหา/ข/อติดขัดในการบริการประชาชน เช.น แก/ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข/องกับการอนุมัติ อนุญาตในภาครัฐ
เปFาหมายกิจกรรม หน.วยงานภาครัฐแก/ไขปjญหาต.างๆ ที่เปEนอุปสรรคต.อ
การให/บริการ (ถ/ามี)
๑.๓ พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่ อรองรั บการให/บริ การที่ กระทบต. อชีวิต และ
ความเปEนอยู.ของประชาชน โดยเปEนระบบที่รองรับการเชื่อมโยงข/อมูล เพื่อให/บริการแบบเบ็ดเสร็จได/
เปFาหมายกิจกรรม หน. ว ยงานภาครั ฐ มี ร ะบบดิ จิ ทั ล เพื่ อ รองรั บ การ
ให/บริการ
แผนงานที่ ๒ จัดให/มีการให/บริการแบบเบ็ดเสร็จผ.านช.องทางดิจิทัล และ
ศูนย4บริการร.วม
๒.๑ จัดให/มีศูนย4บริการร.วมในระดับกระทรวง และจังหวัด ที่รองรับการ
ขอรับบริการต.าง ๆ ของหน.วยงานในสังกัด ได/แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
เปFาหมายกิจกรรม ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ ว ในการติ ด ต. อ รั บ
บริการของแต.ละกระทรวง
๒.๔ ยกระดับศูนย4 บริ การร.ว มต.า ง ๆ ที่มีอยู.ในปjจจุบั นให/ร องรับ บริ ก าร
แบบเบ็ดเสร็จ
๒.๕ สนับสนุนให/เกิดการใช/งาน เช.น การประชาสัมพันธ4การสร/างแรงจูงใจ
(Incentives) ให/ประชาชนขอรับบริการภาครัฐผ.านช.องทางออนไลน4มากขึ้น การสร/างความมั่นคง
ปลอดภัยของการให/บริการประชาชนเพื่อให/เกิดความเชื่อมั่น เปEนต/น
เปFาหมายกิจกรรม ประชาชนได/รับบริการแบบเบ็ดเสร็จและมีความพึงพอใจ
ในการใช/บริการในระดับสูงขึ้น
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข/ อ มู ล ภาครั ฐ มี ม าตรฐาน ทั น สมั ย
และเชื่อมโยงกัน ก/าวสู.รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ0ที่ ๒ นํ า ระบบดิ จิ ทั ล มาใช/ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน และการบริ ห าร
ราชการ
แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบดิจิทัล งานพื้นฐานของรัฐแบบรวมศูนย4
รองรับการเชื่อมโยงข/อมูล และการทํางานร.วมกันระหว.างหน.วยงาน
- พั ฒ นาระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ อย. า งสมบู ร ณ4 แ บบ
(New GFMIS) โดยเปEนฐานข/อมูลกลางแบบ Matrix และ Online Real Time
เปFาหมายกิจกรรม ยกระดับการบริหารการเงินการคลังของประเทศด/วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ0ที่ ๓ บูรณาการข/อมูลของหน.วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการ
แผ.นดิน
แผนงานที่ ๑ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา การจั ด ทํ า รวบรวม และวิ เ คราะห4
ข/อมูลดิจิทัลของหน.วยงานภาครัฐ
- จัดทําชุดข/อมูลสําคัญของหน.วยงานให/อยู.ในรูปแบบดิจิทัลที่เปEนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด โดยเฉพาะข/อมูลต.าง ๆ ดังนี้
ข/ อ มู ล สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข/ อ งกั บ บริ ก ารที่ ก ระทบต. อ ชี วิ ต และ
ความเปEนอยู.ของประชาชน หรือภารกิจของหน.วยงาน
ข/อมูลที่เกี่ยวข/องกับงานสนับสนุน เช.น งานสารบรรณ งานแผน
และงบประมาณ งานพัสดุ ข/อมูลกําลังคนภาครัฐ เปEนต/น
เปFาหมายกิจกรรม หน. ว ยงานภาครั ฐ มี ก ารจั ด ทํ า ข/ อ มู ล สํ า คั ญ ตาม
มาตรฐานที่กําหนด และเชื่อมโยงข/อมูลกับหน.วยงานภายนอกได/
แผนงานที่ ๓ สนับสนุนให/นําข/อมูลไปใช/ประโยชน4ในการบริหารราชการ
แผ.นดิน การบริการประชาชน และการมีส.วนร.วมของภาคประชาชน
๓.๒ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ ในด/านการบริหารจัดการข/อมูล การ
วิเคราะห4และนําเสนอข/อมูล และการใช/ประโยชน4ร.วมกัน
เปFาหมายกิจกรรม บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะด/านการบริหารจัด การ
ข/อมูลการวิเคราะห4และนําเสนอข/อมูล
๓.๓ ส.งเสริมการมีส.วนร.วมระหว.างรัฐ เอกชน และประชาชน (Collaboration)
เปFาหมายกิจกรรม
1. มีการเปlดเผยข/อมูลให/ประชาชนรับทราบเพื่อสร/างความโปร.งใสในการ
บริหารราชการแผ.นดิน (Open Government)
2. มีการเปlดเผยข/อมูลที่เปEนประโยชน4ให/ผู/ประกอบการนําไปใช/พัฒนาต.อยอด
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : กํ า ลั ง คนภาครั ฐ มี ข นาดที่ เ หมาะสมและ
มีสมรรถนะสูงพร/อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร4ชาติ
กลยุทธ0ที่ ๑ จั ด กํ า ลั ง คนให/ ส อดคล/ อ งกั บ ความจํ า เปE น ในการบริ ก าร
สาธารณะที่สําคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข.งขันของประเทศ
แผนงานที่ ๑ วางแผนกํ า ลั ง คนให/ ส อดคล/ อ งกั บ บทบาทของภาครั ฐ
ทิศทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร4ชาติ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๘

เปFาหมายแผนงาน มีกําลังคนที่เหมาะกับงาน/ชนิด/คุณภาพในเวลาที่
ต/องการ ที่สอดคล/องกับบทบาทของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร4ชาติ
กลยุทธ0ที่ ๓ พั ฒ นาทั กษะและสมรรถนะใหม. เ พื่ อสร/ า งความพร/ อ มเชิ ง
กลยุทธ4ให/กับกําลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets)
แผนงานที่ ๔ สร/างวัฒนธรรม ค.านิยม และอุดมการณ4สําหรั บ การเปE น
เจ/าหน/าที่ภาครัฐยุคใหม.อย.างต.อเนื่อง
- จัดหลักสูตรผู/นําคุณธรรมที่เปEนตัวอย.าง
- จัดกิจกรรมที่เน/นการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมที่เปEนรูปธรรม
เปFาหมายแผนงาน ข/ า ราชการและเจ/ า หน/ า ที่ ข องรั ฐ มี ค. า นิ ย มและ
อุดมการณ4ที่กล/ายืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต/องแยกผลประโยชน4ส.วนตนออกจากประโยชน4สาธารณะ
และดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด-านการปFองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ด/านการปIองปราม (๑)
กลยุทธ0ที่ ๒ ให/ หั ว หน/ า ส. ว นราชการ หั ว หน/ า หน. ว ยงานของรั ฐ หรื อ
ผู/บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร/างวัฒนธรรมองค4กรในการปIองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และเปEนตัวอย.างในการบริ หารงานด/วยความซื่ อตรงและรับผิ ดชอบ กรณีปล.อย
ปละละเลยไม.ดําเนินการให/ถือเปEนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
๒.๓ หั ว หน/ า หน. ว ยงานของรั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ต/ อ งรั บ ผิ ด ชอบให/ มี ก าร
บริหารจัดการหน.วยงานตามมาตรการต.อต/านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนดอย.างเคร.งครัดและต.อเนื่อง
เปFาหมายกิจกรรม บูรณาการกับการพัฒนาและดํารงความประพฤติ ที่ดี
ของเจ/ า หน/ า ที่ ของรั ฐ เข/ า ด/ ว ยกั น อั น ได/ แก. การส. งเสริ มคุ ณธรรม การเสริ มสร/ า งจริ ย ธรรม และ
การกวดขันวินัย โดยให/มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปต.อสาธารณะ เพื่อให/ประชาชนได/รับทราบ
กลยุทธ0ที่ ๓ เสริมสร/างหน.วยงานตรวจสอบภายในให/เปEนกลไกอิสระและ
มีความเปEนมืออาชีพในการเฝIาระวังการทุจริตในหน.วยงาน
๓.๓ วางระบบการประเมิ น ความเสี่ ย งต. อ การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบใน
ส.วนราชการเปEนประจําทุกป และรายงานผลการปฏิบัติต.อผู/บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่
กําหนด
เปFาหมายกิจกรรม วางระบบการประเมิ น ความเสี่ ย งต. อ การทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วั ต ถุ ป ระสงค4 ที่ 5 เพื่ อให/ การบริ หารราชการแผ.น ดิ นมี ประสิทธิภาพ
โปร.งใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
๒) เปIาหมายรวมที่
2. ความเหลื่อมล้ําทางด/านรายได/และความยากจนลดลง
6. มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ ทั น สมั ย โปร. งใส
ตรวจสอบได/ กระจายอํานาจและมีส.วนร.วมจากประชาชน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๙

๓) ยุทธศาสตร4ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปIองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(๓.๑) เปI า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร4 ที่ 1 ลดสั ด ส. ว นค. า ใช/ จ. า ยด/ า น
บุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให/บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการ
ประกอบธุรกิจของประเทศ
(3.2) แนวทางการพัฒนาที่
1. ปรับปรุงโครงสร/างหน.วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐให/มีความโปร.งใส ทันสมัย คล.องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ/มค.า
- พั ฒ นาบุ คลากรและปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารจั ด การกํ า ลั ง คน
ภาครัฐให/มีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให/บริการสาธารณะให/ได/
มาตรฐานสากล
-ปรั บ รู ป แบบและวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การของภาครั ฐ ให/ มี
ความร.วมมือกันระหว.างรัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ
- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค4กร
4) ยุทธศาสตร4ที่ 2 การสร/างความเปEนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(4.1) เปIาหมายระดับยุทธศาสตร4ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข/าถึงบริการ
พื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
(4.2) แนว ทางการพั ฒ นาที่ 3 เส ริ ม ส ร/ า งศั ก ยภาพชุ ม ชน
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ มชน และการสร/ า งความเข/ มแข็ ง การเงิ น ฐานรากตามหลั กปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให/ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได/ มีสิทธิในการจัดการ ทุน ที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน
๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว'าด-วยความมั่นคงแห'งชาติ
๑) นโยบายความมั่นคงแห.งชาติที่ ๒) แผนระดับชาติว.าด/วยความมั่นคงแห.งชาติ รองรับนโยบายที่ ๓) เปIาหมายเชิงยุทธศาสตร4 ๔) ตัวชี้วัด ๕) กลยุทธ4 -

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข-อง (หากมี)
แผนปฏิบัติการด/านการสร/างและพัฒนากําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ4เพื่อการไปสู.
ดิจิทัลไทยแลนด4 พ.ศ. 2561 - 2565 ของสํานักงาน ก.พ.
นโยบายและแผนระดับชาติว.าด/วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(พ.ศ. 2561 – 2580) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๑๐

ส'วนที่ ๓ สาระสํ า คั ญ แผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
๓.๑ ภาพรวม
๓.๑.๑ วิสัยทัศน0ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เปEนศูนย4กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล
๓.๑.๒ พันธกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. กําหนดนโยบาย เปIาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง
2. พั ฒ นายุ ท ธศาสตร4 ก ารบริ ห ารของกระทรวง รวมทั้ ง การแปลง
นโยบายเปEนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
3. ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารและพั ฒ นาบุ คลากรของกระทรวง
รวมถึงการกําหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
4. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู.ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข/อง
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และเรื่องราวร/องทุกข4ของส.วนราชการในสังกัดกระทรวง
6. เผยแพร.ข/อมูลสารสนเทศด/านการคลังแก.สาธารณชนเพื่อเสริมสร/าง
ความเชื่อมั่นต.อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
7. เปE น ศู น ย4 ข/ อ มู ล สารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให/ คํ า แนะนํ า
เกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร รวมทั้งการใช/
ประโยชน4ของข/อมูลของหน.วยงานในสังกัดกระทรวง
8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปIองกันและปราบปรามทุจริตและ
การส.งเสริมคุ/มครองจริยธรรมในกระทรวง

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
๑) เปFาหมาย : หน.วยงานในสังกัดสามารถดําเนินงานตามนโยบายได/
อย.างมีประสิทธิภาพ
๒) ตัวชี้วัด : ร/อยละความสําเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ค'าเปFาหมาย : ร/อยละ 100
๓) แนวทางการพัฒนา
(3.1) ส.งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค4กร
(3.2) เสริมสร/างคุณธรรมและความโปร.งใสตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๑๑

๔) แผนงาน/โครงการ สําคัญ
(4.1) โครงการยกระดั บ การให/ บ ริ ก ารของศู น ย4 บ ริ ก ารร. ว ม
กระทรวงการคลัง
(4.2) โครงการส. ง เสริ ม การมี ส. ว นร. ว มระหว. า งรั ฐ เอกชน และ
ประชาชน การจัดตั้งและบริหารจัดการเพจ facebook สถานีข.าวกระทรวงการคลัง
(4.3) โครงการวิเคราะห4ความเสี่ยงและการจัดทําแผน/คู.มือการ
บริหารความเสี่ยงด/านการทุจริตขององค4กร
๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาเสริมสร-างคุณภาพบุคลากร
๑) เปF า หมาย : บุ คลากรมี ความรู/ และสามารถปฏิ บั ติ งานได/ อย. า งมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข
๒) ตัวชี้วัด : ร/อยละความสําเร็จของการพัฒนาเสริมสร/างคุณภาพบุคลากร
ค'าเปFาหมาย : ร/อยละ 100
๓) แนวทางการพัฒนา
(3.1) ส.งเสริมบุคลากรให/ เก.ง ดี มีสุข
(3.2) จัดการงานบริหารบุคคลอย.างมีประสิทธิภาพ
๔) แผนงาน/โครงการ สําคัญ
(4.1) โครงการวิเคราะห4อัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
(4.2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด/านเทคโนโลยีดิจิทัล
(4.3) โครงการเสริมสร/างการเปEนองค4กรคุณธรรม จริยธรรม และ
ค.านิยมที่ดีของกระทรวงการคลัง
๓.๒.3 แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
๑) เปF า หมาย : ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
กระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ
๒) ตั ว ชี้ วั ด : ร/ อ ยละความสํ า เร็ จ ของการบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ค'าเปFาหมาย : ร/อยละ 100
๓) แนวทางการพัฒนา
(3.1) พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ รองรั บ การ
บริหารงานของกระทรวงการคลัง
๔) แผนงาน/โครงการสําคัญ
(4.1) โครงการจั ด ทํ า ระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ แบบ
อิเล็กทรอนิกส4ใหม. (New GFMIS Thai)
(4.2) โครงการออกแบบเชิงหลักการสําหรับการบริหารข/อมูลการจัด
ประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๑๒

3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด* 587,529,000.00 บาท
หน.วย : บาท
แหล'งเงิน*
เงินงบประมาณแผ'นดิน

เงินรายได-ของหน'วยงาน

1,644,000.00

-

เงินกูในประเทศ

ต'างประเทศ

-

572,250,000.00

อื่นๆ
13,635,000.00

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
๑) เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติราชการ

หน.วย : บาท
วงเงินรวม

๒๕63

๒๕64

๒๕65

เงินงบประมาณ
แผ'นดิน

1,000,000.00

-

-

1,000,000.00

เงินรายได-ของ
หน'วยงาน

-

-

-

-

เงินกู-ในประเทศ

-

-

-

-

เงินกู-ต'างประเทศ

-

-

-

-

อื่นๆ

-

-

-

-

๒) เรื่อง การพัฒนาเสริมคุณภาพบุคลากร
แผนปฏิบัติราชการ

หน.วย : บาท
วงเงินรวม

๒๕63

๒๕64

๒๕65

เงินงบประมาณ
แผ'นดิน

244,000.00

200,000.00

200,000.00

644,000.00

เงินรายได-ของ
หน'วยงาน

-

-

-

-

เงินกู-ในประเทศ

-

-

-

-

เงินกู-ต'างประเทศ

-

-

-

-

4,635,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

13,635,000.00

อื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๑๓

3) เรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนปฏิบัติ
ราชการ

หน.วย : บาท
วงเงินรวม

๒๕63

๒๕64

๒๕65

เงินงบประมาณ
แผ'นดิน

-

-

-

-

เงินรายได-ของ
หน'วยงาน

-

-

-

-

เงินกู-ในประเทศ

-

-

-

-

เงินกู-ต'างประเทศ

408,750,000.00

163,500,000.00

-

572,250,000.00

-

-

-

-

อื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๑๔

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

1 โครงการยกระดับการใหบริการของศูนยบริการรวม กค.

หน(วยงาน

หนา

สตป.

1

2

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมระหวางรัฐ เอกชน และประชาชน การจัดตั้งและ
บริหารจัดการเพจ facebook สถานีขาวกระทรวงการคลัง

กสค.

9

3

โครงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดทําแผน/คูมือการบริหารความเสี่ยงดาน
การทุจริตขององคกร

ศปท.

15

4 โครงการวิเคราะหอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สบค.

22

การพัฒนาเสริมสราง
คุณภาพบุคลากร

5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล

ศทส.

29

6

โครงการเสริมสรางการเป8นองคกรคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีของ
กระทรวงการคลัง

ศปท.

36

การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

7

โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม
(New GFMIS Thai)

ศทส.

43

8

โครงการออกแบบเชิงหลักการสําหรับการบริหารขอมูลการจัดประชารัฐ
สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

ศทส.

50

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน

โครงการยกระดับการใหบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงการคลัง
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตางๆ
1.1. แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
1.1.1 ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ
.เป*าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ,งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนส,วนรวมตอบ
สนองความตองการของ ประชาชน ไดอย,างสะดวก รวดเร็ว โปร,งใส
ประเด็นที่ 1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป3นศูนยกลาง ตอบสนองความตองการใหบริการอย,าง
สะดวกรวดเร็วโปร,งใส หน,วยงานของรัฐตองร,วมมือและช,วยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่
มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความ โปร,งใส ใหการบริหารราชการ
แผ,นดินทั้งราชการส,วนกลาง ส,วนภูมิภาค ส,วนทองถิ่น และงานของรัฐอย,างอื่นใหเป3นไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สรางประโยชนสุขแก,ประชาชน
1.1 การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเป3นระดับแนวหนาของภูมิภาค
การบรรลุเป*าหมายตามยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุว,าแผนงาน/โครงการของท,านสามารถ
ส, งผลต, อการบรรลุ เป* าหมายของยุ ท ธศาสตรชาติ ไดอย, างไรบาง) โครงการยกระดั บ การ
ใหบริการของศูนยบริการร,วมกระทรวงการคลัง จะมุ,งเนนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป3น
เครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดงานบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร,งใส ตามความ
ตองการของประชาชน
1.1.2 ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของในระดับรอง (เลือกไดมากกว,า 1 ขอ)
.
เป*าหมาย
.
ประเด็นที่เกี่ยวของ .
1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแม,บทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป*าหมาย 1. บริการของรัฐมี ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป3นที่ยอมรับของผูใชบริการ
2. ภาครัฐมีการดําเนินการที่มี ประสิทธิภาพ ดวยการนํา นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช
แผนย,อยที่เกี่ยวของ แผนย,อยการพัฒนาบริการประชาชน
เป*าหมายย,อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป3นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
แนวทางการพั ฒ นา พั ฒนารู ปแบบบริ การภาครั ฐเพื่ ออํ านวยความสะดวกในการใหบริ การ
ประชาชน ผูประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการใหมีความสะดวก มีการ
เชื่อมโยงหลายหน,วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความตองการของ
ผูรับบริการ รวมทั้งอํานวยความสะดวกทางการคา การลงทุน และการดําเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณา
การขั้ น ตอนการออกใบอนุ ญ าตต, าง ๆ การใหบริ การจดทะเบี ยนทรั พยสิ น ทางปC ญ ญาที่ มี
ประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคลองกับมาตรฐานสากล
การบรรลุเป*าหมายตามแผนแม,บทฯ (โปรดระบุว,าแผนงาน/โครงการของท,านสามารถส,งผลต,อการ
บรรลุเป*าหมายในระดับประเด็นของแผนแม,บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแต,ละ
เป*าหมายอย,างไร และ (ถามี) คิดเป3นสัดส,วนหรือรอยละเท,าไหร,ของค,าเป*าหมายต,าง ๆ) โครงการ
ยกระดั บการใหบริการของศูน ยบริการร,วมกระทรวงการคลัง จะมุ,งเนนการนํ าเทคโนโลยี
1

ดิจิทัลมาเป3นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดงานบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร,งใส
ตามความตองการของประชาชน
ประเด็นที่เกี่ยวของในระดับรอง (เลือกไดมากกว,า 1 ขอ)
เป*าหมาย
แผนย,อยที่เกี่ยวของ
เป*าหมายย,อย
แนวทางการพัฒนา
การบรรลุเป*าหมายตามแผนแม,บทฯ (โปรดระบุว,าแผนงาน/โครงการของท,านสามารถส,งผล
ต,อการบรรลุเป*าหมายในระดับประเด็นของแผนแม,บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กําหนด
ไวในแต,ละเป*าหมายอย,างไร และ (ถามี) คิดเป3นสัดส,วนหรือรอยละเท,าไหร,ของค,าเป*าหมาย
ต,าง ๆ)
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง ดานการบริหารราชการแผ,นดิน
เป*าหมายรวม 1) จัดองคกรภาครัฐใหเปEดกวางและเชื่อมโยงขอมูลกันดวยระบบดิจิทัล
2) จัดโครงสรางองคกรใหเพรียว กะทัดรัด แต,แข็งแรง เพื่อใหสามารถบูรณาการความ
ร,วมมือของทุกภาคส,วนในการทํางานเพื่อประชาชน โดยยึดพื้นที่เป3นหลัก 3) จัดระบบ
บริห ารและบริการประชาชนใหเป3 นดิจิทัล เพื่อความโปร,งใสทัน สมัยปรับตัวไดรวดเร็ว
และเปEดโอกาสใหประชาชนไดมีส,วนร,วมในการดําเนินงานไดอย,างเหมาะสม 4) จัดระบบ
บุคลากรภาครัฐใหมีมาตรฐานกลาง เพื่อสรรหา และรักษาไวซึ่งกําลังคนที่มีคุณภาพสูง มี
คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมในการทํ า งานอย, า งมื อ อาชี พ เป3 น ที่ ไววางใจของประชาชน
5) สรางวัฒ นธรรมต,อตานการทุจริตคอรรัปชันในภาคราชการและภาคสังคม และวาง
ระบบป*องกันการแทรกแซงโดยไม,เป3นธรรมจากผูมีอํานาจและอิทธิพล
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทยชีวิตประชาชน
กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก กลยุทธที่ 3 ยกระดับการใหบริการประชาชนสู,
การบริการที่เร็วขึ้น ง,ายขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper)
แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพื่ออํานวยความ
สะดวกแก,ประชาชน
เป*าหมายงาน การอนุมัติ/อนุญาตของประชาชน และผูประกอบการเร็วขึ้น ง,ายขึ้น และ
ถูกลง (Faster, Easier and Cheaper) ลดการขอขอมูล และเอกสารซ้ําซอน
จากผูขอรับบริการ
กิจกรรมหลัก 1.1 ปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการให บริการที่กระทบต,อชีวิต
และความเป3 น อยู, ของประชาชน เพื่ ออํ านวยความสะดวกและสรางความพึ ง พอใจแก,
ผูรับบริการ
เป*าหมายกิจกรรม หน,วยงานภาครัฐมีแผนการปรับปรุงการใหบริการประชาชน
1.2 ดําเนิ น การแกไขปC ญ หา/ขอติด ขัดในการบริการประชาชน เช,น แกไขกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการอนุมัติอนุญาตในภาครัฐ
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เป*าหมายกิจกรรม หน,วยงานภาครัฐแกไขปCญหาต,างๆ ที่เป3นอุปสรรคต,อการใหบริการ
(ถามี)
1.3 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการใหบริการที่กระทบต,อชีวิตและความเป3นอยู,
ของประชาชน โดยเป3นระบบที่รองรับการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อใหบริการแบบเบ็ดเสร็จได
เป*าหมายกิจกรรม หน,วยงานภาครัฐมีระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการใหบริการ
แผนงานที่ 2 จัดใหมีการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จผ,านช,องทางดิจิทัล และศูนยบริการร,วม
กิจกรรมหลัก 2.1 จัดใหมีศูนยบริการร,วมในระดับกระทรวง และจังหวัด ที่รองรับการ
ขอรับบริการต,างๆ ของหน,วยงานในสังกัด ไดแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
เป*าหมายกิจกรรม ประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วในการติดต,อรับบริการของแต,ละ
กระทรวง
2.2 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ เช,น ระบบอํานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) เป3นตน
เป*าหมายกิจกรรม จํานวนระบบงานที่เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจไดรับการปรับปรุงใหเป3นระบบดิจิทัล
2.3 ยกร,างกฎหมายใหม, หรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติต,างๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อรองรับ การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ
เป*าหมายกิจกรรม กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติของหน,วยงานภาครัฐอํานวยความ
สะดวกประชาชน และสอดคลองกับการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ
2.4 ยกระดับศูนยบริการร,วมต,างๆ ที่มีอยู,ในปCจจุบันใหรองรับบริการแบบเบ็ดเสร็จ
2.5 สนับสนุนใหเกิดการใชงาน เช,น การประชาสัมพันธการสรางแรงจูงใจ (Incentives)
ใหประชาชนขอรับบริการภาครัฐผ,านช,องทางออนไลนมากขึ้น การสรางความมั่นคง
ปลอดภัยของการใหบริการใหประชาชนเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น เป3นตน
เป*าหมายกิจกรรม ประชาชนไดรับบริการแบบเบ็ดเสร็จและมีความพึงพอใจในการใช
บริการในระดับสูงขึ้น
(2) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของในระดับรอง (เลือกไดมากกว,า 1 ขอ) เป*าหมายรวม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่
กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
เป*าหมาย
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงคที่
(2) เป*าหมายรวมที่
(3) ยุทธศาสตรที่
(4) เป*าหมายระดับยุทธศาสตรที่
(5) แนวทางการพัฒนาที่
1.2.4 แผนความมั่นคงแห,งชาติ
แผนระดับชาติว,าดวยความมั่นคงแห,งชาติ
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(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
(2) เป*าหมายเชิงยุทธศาสตร
(3) กลยุทธ
1.3 แผนระดับที่ 3 อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
1.4 ส,วนที่เกี่ยวของอื่น
1.4.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกว,า 1 ดาน) นโยบายเร,งด,วน เรื่องที่ 10 การพัฒนา
ระบบการใหบริการประชาชน
1.4.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.4.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
2. ขอมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน ดําเนินงาน
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)
2.1.3 รหัสโครงการใหญ, (ถามี)
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใชงบประมาณ/ไม,ใชงบประมาณ) ไม,ใชงบประมาณ
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน (จัดจาง/ดําเนินการเอง) ดําเนินการเอง
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเท,า
2.2.1 คํานําหนาชื่อ 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 ระบุรายละเอียดของผูอํานวยการกองหรือเทียบเท,า
2.3 ผูประสานงานหลัก
2.2.1 คํานําหนาชื่อ 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 หลั กการและเหตุ ผ ล รัฐ บาลไดประกาศนโยบายที่ มุ, งเนนการพั ฒ นาการบริ ห ารราชการ
แผ,นดินที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาโครงสรางหน,วยงาน ระบบงาน กระบวนการบริการประชาชนและการ
บริหารงานภายใน งบประมาณ อัตรากําลัง และวัฒนธรรมและค,านิยมของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งถือเป3น
โอกาสและปCจจัยสนับสนุนใหเกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ,นดินบรรลุเป*าหมาย ดังนี้
(1 ) น โยบ ายรั ฐบ าล ข อ ที่ 1 0 “ส, งเส ริ ม การบ ริ ห ารราช การแ ผ, น ดิ น ที่ มี ธรรม าภิ บ าล ”
- จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค,าตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและ เป3นธรรม ยึดหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแต,ระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเป3น และ
ตามที่กฎหมายเอื้อใหสามารถดําเนินการได
- กระจายอํ านาจเพื่ อใหประชาชนสามารถเขาถึ งบริ การสาธารณะไดรวดเร็ว วางมาตรการทางกฎหมาย มิ ให
เจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบก,อใหเกิดการทุจริต หรือสรางความเสียหายแก,ประชาชน
- ยกระดับสมรรถนะของหน,วยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการ
เพิ่ ม ศู น ยรั บ เรื่ อ งราวรองทุ ก ขจากประชาชนในต, า งจั ง หวั ด โดยไม, ต องเดิ น ทางเขามายั ง ส, ว นกลาง
ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต,างๆ
เพื่อใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดต,อขอรับบริการไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัวบุคคลผ,านระบบ
ศูนยบริการร,วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ พัฒนา
หน, ว ยงานของรั ฐ ใหเป3 น องคกรแห, งการเรี ย นรู มี ก ารสรางนวั ต กรรมในการทํ า งานอย, า งประหยั ด มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
- เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแต,งตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป*องกันการแทรกแซงจาก
นักการเมือง และส,งเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝxายต,าง ๆ
- ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝCงค,านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป3 น ขาราชการและความซื่ อสั ตยสุ จริต ควบคู,กับ การบริห ารจั ดการภาครัฐที่ มีป ระสิทธิภ าพเพื่ อ
ป*องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอย,างเคร,งครัด ยกเลิก
หรือแกไขกฎหมาย ระเบี ยบ ขอบั งคับต, าง ๆ ที่ไม, จําเป3 น สรางภาระแก,ป ระชาชนเกินควร หรือเปE ดช,อง
โอกาสการทุ จริต เช, น ระเบี ยบการจัด ซื้อจัด จาง การอนุ ญ าต อนุ มัติและการขอรับ บริการจากรัฐซึ่ งมี
ขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียค,าใชจ,ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
- ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการป*องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน
ทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว,าเรื่องนี้เป3นวาระสําคัญเร,งด,วนแห,งชาติ และเป3นเรื่องที่ตองแทรกอยู,
ในการปฏิรูปทุกดาน
- เร, งรั ด การดํ าเนิ นการต, อผู กระทํ าการทุ จริ ต ทั้ งในด านวิ นั ยและคดี รวมทั้ งให ผู ใช บริ การ
มีโอกาสประเมินระดับความน,าเชื่อถือของหน,วยงานรัฐและเปEดเผยผลการประเมินต,อประชาชน
- ส,งเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือข,ายต,าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส,อง เฝ*าระวัง
ตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐหรือต,อตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งวางมาตรการคุมครองพยานและ
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ผูเกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป3นไปอย,างมีประสิทธิภาพโดยไม,ถูกแทรกแซง
หรือขัดขวาง
(2) นโยบายประเทศไทย 4.0 เป3นวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล เพื่อมุ,ง
สู,การบรรลุวิสัยทัศน“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”ดวยการสราง “ความเขมแข็งจากภายใน” โดยเนน
การใชนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคในการสรางมูลค,าและคุณค,าเพิ่ม เพื่อขับเคลื่อนประเทศตาม
แนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ,านกลไก “ประชารัฐ” โดยกําหนดใหมีการปฏิรูปภาครัฐสู,การเป3น
ระบบราชการ 4.0 ที่ มียุ ทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ปy เป3 น ตั ว ชี้ นํ า ส, งเสริ มใหภาครั ฐ ปรั บ ตั ว ใหเขากั บ
เศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพการทํางานโดยยึดประชาชนเป3นศูนยกลาง มีการบูรณา
การเชื่ อ มโยงขอมู ล และการดํ า เนิ น งานร, ว มกั น ระหว, า งหน, ว ยงาน (Government Integration) การนํ า
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Smart Operations) เพื่อใหเกิดความประหยัดและคุมค,า ยกระดับ
งานบริการภาครัฐใหตรงกับความตองการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู,ตลอดเวลา (Citizen-centric
Services) ซึ่งนโยบายนี้ ถือเป3นโอกาสสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริห ารราชการแผ,น ดินให
ประสบความสําเร็จ
วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ บู ร ณาการการเชื่ อ มโยงขอมู ล ร, ว มกั น ระหว, า งหน, ว ยงานราชการในสั ง กั ด
กระทรวงการคลัง โดยการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความประหยัดและคุมค,า
3.2 เป*าหมาย
3.2.1 เป*าหมายเชิงผลผลิต (Output)
- จํานวนงานบริการที่มีการเชื่อมโยงขอมูลกับศูนยบริการร,วม
3.2.2 เป*าหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
- ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วในการติดต,อขอรับบริการ
3.2.3 ผลที่คาดว,าจะเกิด
- ศูนยบริการร,วมกระทรวงการคลังเป3นศูนยกลางขอมูล/รับฟCงปCญหาและใหคําปรึกษาแก,ประชาชนใน
เรื่องที่เกี่ยวของกับภารกิจของกระทรวงการคลัง
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- มีระบบเทคโนโลยีในการใหบริการประชาชน เพื่อติดต,อสอบถามขอมูล หรือติดตามเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกข ที่เกี่ยวของกับภารกิจของกระทรวงการคลัง
3.2.5 กลุ,มเป*าหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน
- ผูรับบริการ ณ ศูนยบริการร,วมกระทรวงการคลัง
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ
- กระทรวงการคลัง
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ
- 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
ยกระดับการใหบริการของ
ศูนยบริการร,วม
1.1) ร,างกรอบแนวทางการ
ยกระดับการใหบริการของ
ศูนยบริการร,วม (ดําเนินการแลว
ในปy 62)
1.2) ผูบริหารใหความเห็นชอบ
กรอบแนวทางการยกระดับการ
ใหบริการของศูนยบริการร,วม
2. ยกระดับการใหบริการขอมูล/
คําปรึกษาแก,ประชาชนผ,าน
ศูนยบริการร,วมกระทรวงการคลัง
โดยการพัฒนาระบบการใหบริการ
ประชาชนผ,านช,องทางดิจิทัล
2.1) สํารวจและรวบรวมเอกสาร
2.2) กําหนดหัวขอรายการใน
ฐานขอมูล
2.3) ออกแบบระบบฐานขอมูล
2.4) นําขอมูลเอกสารเขาระบบ
ฐานขอมูล
3. สนับสนุนใหเกิดการใชงาน
บริการของศูนยบริการร,วม
3.1 ขอความร,วมมือจาก
หน,วยงานในการปรับปรุงขอมูล
การใหบริการประชาชนทาง
อิเล็กทรอนิกสใหเป3นปCจจุบนั
สม่าํ เสมอ เพื่อใหประชาชนเกิด
ความเชื่อมั่น และไดรับการบริการ
ดานขอมูลข,าวสารอย,างถูกตอง
สะดวกและรวดเร็ว
3.2 ประชาสัมพันธการใหบริการ
ผ,านช,องทางต,างๆ พรอมรับ
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อนํามา
พัฒนาการใหบริการในดานต,างๆ
ต,อไป
4. ทบทวนขอบเขตภารกิจและ
งานบริการใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
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5. งบประมาณ
5.1 แหล,งเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผ,นดิน
(1) งบประมาณที่หน,วยงานขอโดยตรง
(2) งบประมาณที่ขอผ,านหน,วยงานอื่น
5.1.2 เงินรายไดของหน,วยงาน
5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ
(2) เงินกูจากต,างประเทศ
5.1.4 งบประมาณจากแหล,งอื่น (งบประมาณจากแหล,งอื่น เช,น เงินบริจาค เป3นตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ
(2) จํานวนงบประมาณ
5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด
5.2 แผนการใชจ,ายงบประมาณ
ป/งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
2563
2564
2565
รวมงบประมาณจากแผนการใชจ,ายทั้งหมด

8

รวม

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมระหวางรัฐ เอกชน และประชาชน
การจัดตั้งเพจและบริหารจัดการ facebook สถานีขาวกระทรวงการคลัง
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตางๆ
1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
1.1.1 ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรงยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
เป,าหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ.งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนส.วนรวม
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอย.างสะดวก รวดเร็ว โปร.งใส
ประเด็นที่เกี่ยวของ 1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป5นศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ
ใหบริการอย.างสะดวกรวดเร็ว โปร.งใส
1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะต.าง ๆ ผ.านการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกตใช
การบรรลุเป,าหมายตามยุทธศาสตรชาติ เป5นช.องทางในการสื่อสารขอมูลข.าวสารของ
กระทรวงการคลังผ.านสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อใหประชาชน/ภาคเอกชนไดมีโอกาสเขาถึงขอมูล
ของภาครัฐ ไดมีส.วนร.วมตรวจการบริหารงานของภาครัฐไดสะดวกขึ้น ตามพฤติกรรมการ
เป?ดรับสารที่ตนเองถนัด
1.1.2 ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของในระดับรอง (เลือกไดมากกว.า 1 ขอ) เป,าหมาย
ประเด็นที่เกี่ยวของ
การบรรลุเป,าหมายตามยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุว.าแผนงาน/โครงการของท.านสามารถส.ง
ต.อการบรรลุเป,าหมายของยุทธศาสตรชาติไดอย.างไรบาง)

1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแม.บทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรงประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป,าหมาย 2. ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ดวยการนํานวัตกรรม
เทคโนโลยีมาประยุกตใช
แผนย.อยที่เกี่ยวของ แผนย.อยการพัฒนาบริการประชาชน
เป,าหมายย.อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป5นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการประชาชน ผูประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให
มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลายหน.วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลาย
รูปแบบตามความตองการของผูรับบริการ รวมทั้งอํานวยความสะดวกทางการคา การ
ลงทุน และการดําเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต.าง ๆ การ
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ใหบริการจดทะเบียนทรัพยสินทางปEญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคลอง
กับมาตรฐานสากล
การบรรลุเป,าหมายตามแผนแม.บทฯ เพิ่ ม ช. อ งทางในการสื่ อ สารขอมู ล ข. า วสาร
ของกระทรวงการคลังผ.านสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อใหประชาชน/ภาคเอกชนไดมีโอกาส
เขาถึงขอมูลของภาครัฐ ไดมีส.วนร.วมตรวจการบริหารงานของภาครัฐไดสะดวกขึ้น
ตามพฤติกรรมการเป?ดรับสารที่ตนเองถนัด
(2) ประเด็นที่เกี่ยวของในระดับรอง (เลือกไดมากกว.า 1 ขอ)
เป,าหมาย
แผนย.อยที่เกี่ยวของ
เป,าหมายย.อย
แนวทางการพัฒนา
การบรรลุเป,าหมายตามแผนแม.บทฯ (โปรดระบุว.าแผนงาน/โครงการของท.านสามารถ
ส. งผลต. อ การบรรลุ เป, าหมายในระดั บ ประเด็ น ของแผนแม. บ ทฯ ที่ วั ด ผลสั มฤทธิ์โดย
ตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแต.ละเป,าหมายอย.างไร และ (ถามี ) คิดเป5 นสัดส.วนหรือรอยละ
เท.าไหร.ของค.าเป,าหมายต.าง ๆ)

1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง ดานการบริหารราชการแผ.นดิน
เป,าหมายรวมจัดระบบบริหารและบริการประชาชนใหเป5นดิจิทัล เพื่อความโปร.งใส
ทันสมัย ปรับตัวไดรวดเร็ว และเป?ดโอกาสใหประชาชนไดมีส.วนร.วมในการดําเนินงาน
ไดอย.างเหมาะสม
(2) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันกาวสู.
รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธที่ 3 บูรณาการขอมูลของหน.วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ.นดิน
แผนงานที่ 3 สนับสนุนใหนําขอมูลไปใชประโยชนในการบริหารราชการแผ.นดินการ
บริการประชาชน และการมีส.วนร.วมของภาคประชาชน
เป,าหมายแผนงาน ขอมูลภาครัฐไดรับการนําไปใชประโยชนทั้งในการบริหารราชการ
แผ.นดิน การบริการประชาชน และส.งเสริมใหประชาชนมีส.วนร.วม
กิจกรรม ส.งเสริมการมีส.วนร.วมระหว.างรัฐ เอกชน และประชาชน (Collaboration)
เป,าหมายกิจกรรม มีการเป?ดเผยขอมูลใหประชาชนรับทราบเพื่อสรางความโปร.งใสใน
การบริหารราชการแผ.นดิน (Open Government)
(3) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของในระดับรอง(เลือกไดมากกว.า 1 ขอ)
เป,าหมายรวม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่
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กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
เป,าหมาย
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ ฉบับที่ 12
1.2.4 แผนความมั่นคงแห.งชาติ
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ
1.4 ส.วนที่เกี่ยวของอื่น
1.4.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกว.า 1 ดาน)
นโยบายเร.งหลัก การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐเป?ดเผยขอมูลภาครัฐสู.สาธารณะ
นโยบายเร.งด.วนของรัฐบาล การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
1.4.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.4.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
2. ข1อมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)
2.1.3 รหัสโครงการใหญ. (ถามี)
2.1.4 ลักษณะโครงการ ใชงบประมาณ
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเองและจัดจาง
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเท.า
2.2.1 คํานําหนาชื่อ 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 ผูประสานงานหลัก
2.3.1 คํานําหนาชื่อนางสาว
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.ที่เขาถึงกลุ.มเป,าหมายขนาดใหญ.ไดดี และ Facebook เป5น
เครือข.ายทางสังคมที่ใหญ.ที่สุดในโลก ดวยจํานวนผูใชถึง 1,790 ลานบัญชี และเกือบ
1,200 ลานบัญชีมีการใชงานอย.างต.อเนื่องทําให Facebook กลายเป5นพื้นที่ที่เกิดบท
สนทนามากที่สุด และแพร.กระจายไปไดรวดเร็วที่สุด มีส.วนสําคัญในการขับเคลื่อนและ
เปลี่ยนแปลงสังคมกลายเป5นเครื่องมือสื่อสารระหว.างองคกรกับกลุ.มเป,าหมาย ทําใหภาครัฐ
อย.างกระทรวงการคลังตองหันมาเอาใจใส.อย.างจริงจังกับสื่อประเภทดังกล.าว เพื่อใหเขาถึง
ความตองการของประชาชน และสามารถใหบริการผูเกี่ยวของไดอย.างรวดเร็ว และ
เหมาะสม
3.1.2 วัตถุประสงค
- เพื่อขยายช.องทางในการสื่อสารขอมูลของกระทรวงการคลังสู.ประชาชน/กลุ.มเป,าหมายได
ตรงตามพฤติกรรมการเป?ดรับสาร
- เพื่อเป?ดรับฟEงเสียงของประชาชน หรือ ผูเกี่ยวของฝqายต.างๆ ผ.านการสื่อสารแบบ 2 ทาง
- เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
3.2 เป,าหมาย
3.2.1 เป,าหมายเชิงผลผลิต (Output) มีการจัดตั้งและบริหารงานเพจ facebook สถานีข.าว
กระทรวงการคลังอย.างต.อเนื่อง
3.2.2 เป,าหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) ประชาชนมีโอกาสไดรับทราบงาน/นโยบาย/ภารกิจของ
กระทรวงการคลังโดยตรง โดยไม.ตองผ.านสื่อมวลชน
3.2.3 ผลที่คาดว.าจะเกิด ผูเกี่ยวของทุกฝqายไดมีช.องทางในการทําความเขาใจ และตอบขอซักถาม
ใหแก.ประชาชนโดยตรง
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระยะแรก มีการจัดตั้งเพจ 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/ผูที่ไดรับประโยชน ประชาชน/นักลงทุน/ภาคธุรกิจ
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ ระดับประเทศ
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ ปrงบประมาณ 2561
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ ปrงบประมาณ 2564
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4. กิจกรรม
กิจกรรม

ป6งบประมาณ 2563
Q1 Q2 Q3 Q4

ป6งบประมาณ 2564
Q1 Q2 Q3 Q4

1.แผนการสราง
ความรับรูความ
เขาใจแก.
ประชาชนของ
กระทรวงการคลัง
(เพจ Facebook
“สถานีข.าว
กระทรวงการคลัง
: Ministry
of Finance
News Station”)
(เสร็จสิ้นในป6งบ
2562)
2. อบรมและจัดตั้ง
ทีมแอดมินกลาง
เพื่อบริหารจัดการ
เพจสถานีข.าว
กระทรวงการคลัง
3.อบรมการสราง
เครือข.ายแอดมิน
เพจดานข.าว/การ
ประชาสัมพันธ
ของหน.วยงานใน
สังกัด
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ป6งบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4

5. งบประมาณ
5.1 แหล.งเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผ.นดิน
(1) งบประมาณที่หน.วยงานขอโดยตรง 1,000,000 บาท
(2) งบประมาณที่ขอผ.านหน.วยงานอื่น
5.1.2 เงินรายไดของหน.วยงาน
5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ
(2) เงินกูจากต.างประเทศ
5.1.4 งบประมาณจากแหล.งอื่น (งบประมาณจากแหล.งอื่น เช.น เงินบริจาค เป5นตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ
(2) จํานวนงบประมาณ
5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด
5.2 แผนการใชจ.ายงบประมาณ
ป6งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
รวม
2563
250,000
250,000 500,000
2564
250,000
250,000 500,000
2565
รวมงบประมาณจากแผนการใชจ.ายทั้งหมด
1,000,000 บาท
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โครงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดทําแผน/คูมือการบริหารความเสี่ยงด!านการทุจริตขององคกร
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตางๆ
1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
1.1.1 ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
เป-าหมาย 3. ภาครัฐมีความโปร/งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นที่เกี่ยวของ 6. ภาครัฐมีความโปร/งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาค
ส/วนร/วมต/อตานการทุจริต
6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต
การบรรลุเป-าหมายตามยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุว/าแผนงาน/โครงการของท/านสามารถ
ส/งผลต/อการบรรลุเป-าหมายของยุทธศาสตรชาติไดอย/างไรบาง) เป=นมาตรการป-องกันและ
แกไขป> ญ หาการทุ จริต ประพฤติมิช อบ ที่ กําหนดใหทุ กส/ วนราชการและหน/ ว ยงานของรั ฐ
โดยมุ/งเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส/งเสริมการมีส/วนร/วมจากทุกภาค
ส/วนในการตรวจสอบ เฝ-าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได
1.1.2 ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของในระดับรอง (เลือกไดมากกว/า 1 ขอ)

-

เป-าหมาย
ประเด็นที่เกี่ยวของ
การบรรลุเป-าหมายตามยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุว/าแผนงาน/โครงการของท/านสามารถ
ส/งผลต/อการบรรลุเป-าหมายของยุทธศาสตรชาติไดอย/างไรบาง)
1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแม/บทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง ประเด็นที่ 21 การต/อตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป-าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
แผนย/อยที่เกี่ยวของ การป-องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
เป-าหมายย/อย 2. คดีทุจริต และประพฤติมิชอบลดลง
แนวทางการพัฒนา 2) ส/งเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
ใหมีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส/อไปในทางทุจริต
การบรรลุเป-าหมายตามแผนแม/บทฯ (โปรดระบุว/าแผนงาน/โครงการของท/านสามารถ
ส/ งผลต/ อ การบรรลุ เป- าหมายในระดั บ ประเด็ น ของแผนแม/ บ ทฯ ที่ วั ด ผลสั มฤทธิ์โดย
ตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแต/ละเป-าหมายอย/างไร และ (ถามี ) คิดเป= นสัดส/วนหรือรอยละ
เท/ าไหร/ ข องค/ า เป- า หมายต/ า ง ๆ) เป= น มาตรการป- อ งกั น และแกไขป> ญ หาการทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ ที่กําหนดใหทุกส/วนราชการและหน/วยงานของรัฐ โดยมุ/งเนนการสราง
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ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงาน และส/ งเสริ ม การมี ส/ ว นร/ ว มจากทุ ก ภาคส/ ว นในการ
ตรวจสอบ เฝ-าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได
(2) ประเด็นที่เกี่ยวของในระดับรอง (เลือกไดมากกว/า 1 ขอ)
เป-าหมาย
แผนย/อยที่เกี่ยวของ
เป-าหมายย/อย
แนวทางการพัฒนา
การบรรลุเป-าหมายตามแผนแม/บทฯ (โปรดระบุว/าแผนงาน/โครงการของท/านสามารถ
ส/ งผลต/ อ การบรรลุ เป- าหมายในระดั บ ประเด็ น ของแผนแม/ บ ทฯ ที่ วั ด ผลสั มฤทธิ์โดย
ตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแต/ละเป-าหมายอย/างไร และ (ถามี ) คิดเป= นสัดส/วนหรือรอยละ
เท/าไหร/ของค/าเป-าหมายต/าง ๆ)

1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง แผนการปฏิรูปประเทศดานการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป-าหมายรวม ประเทศไทยมีระดับคะแนนการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) อยู/ใน 20 อันดับแรกของโลกในปZ 2579
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2. ดานการป-องปราม
กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก กลยุทธที่ 2 ใหหัวหนาส/วนราชการ หัวหนา
หน/ วยงานของรัฐ หรือผูบั งคับ บั ญ ชา มีมาตรการเสริมสรางวัฒ นธรรมองคกรในการ
ป- อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ และเป= น ตั ว อย/ า งในการ
บริหารงานดวยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล/อย ปละละเลยไม/ดําเนินการใหถือ
เป=นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
2.3 หั วหนาหน/ วยงานของรัฐ และรัฐ วิส าหกิจ ตองรับ ผิ ด ชอบใหมี การบริห ารจั ดการ
หน/วยงานตามมาตรการต/อตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนดอย/างเคร/งครัดและต/อเนื่อง
เป-าหมายกิจกรรม บูรณาการกับการพัฒนาและดํารงความประพฤติที่ดีของเจาหนาที่
ของรัฐเขาดวยกัน อันไดแก/ การส/ งเสริมคุ ณธรรม การเสริมสรางจริยธรรม และการ
กวดขั น วิ นั ย โดยใหมี ก ารรายงานผลการปฏิ บั ติ งานประจํ า ปZ ต/ อ สาธารณะ เพื่ อ ให
ประชาชนไดรับทราบ
3.3 วางระบบการประเมินความเสี่ยงต/อตานการทุจริตประพฤติมิชอบในส/วนราชการ
เป=นประจําทุกปZ และรายงานผลการปฏิบัติต/อผูบังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่
กําหนด
เป-าหมายกิจกรรม วางระบบการประเมินความเสี่ยงต/อการทุจริตประพฤติมิชอบ
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แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของในระดับรอง (เลือกไดมากกว/า 1 ขอ) เป-าหมายรวม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่
กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
เป-าหมาย
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงคที่
(2) เป-าหมายรวมที่
(3) ยุทธศาสตรที่
(4) เป-าหมายระดับยุทธศาสตรที่
(5) แนวทางการพัฒนาที่
1.2.4 แผนความมั่นคงแห/งชาติ
แผนระดับชาติว/าดวยความมั่นคงแห/งชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
(2) เป-าหมายเชิงยุทธศาสตร
(3) กลยุทธ
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ
1.4 ส/วนที่เกี่ยวของอื่น
1.4.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกว/า 1 ดาน) ดานที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 11.5 ส/งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ
1.4.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.4.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
-
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2. ข!อมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี) แผนงานและมาตรการป-องกันและปราบปรามการทุจริต
กระทรวงการคลัง (พ.ศ.2560-2564)
2.1.3 ลักษณะโครงการ ไม/ใชงบประมาณ
2.1.4 วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง
2.1.5 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเท/า
2.2.1 คํานําหนาชื่อ 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 ผูประสานงานหลัก
2.3.1 คํานําหนาชื่อ 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 หลั ก การและเหตุ ผ ล เหตุ ก ารณความเสี่ ย งดานการทุ จ ริ ต เกิ ด แลวมี ผ ลกระทบทางลบ
ซึ่งป>ญหามาจากสาเหตุต/างๆที่คนหาตนตอที่แทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเป=นตองเช็คล/วงหนาเสมอ
การป-องกันการทุจริต คือการแกไขป>ญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป=นหนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนา
ส/วนราชการ และเป=นเจตจํานงของกระทรวงการคลังที่ร/วมตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป=นวาระ
เร/งด/วนของรัฐบาล
ยุทธศาสตรกระทรวงการคลังตามยุทธศาสตรชาติ 20 ปZ ยุทธศาสตรที่ 6 การเป=นองคกร
ตนแบบในการบริ ห ารงานอย/ า งมี ธรรมาภิ บ าลเป= น มื อ อาชี พ และตามคํ า สั่ งคณะรักษาความสงบ
แห/งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป- องกั นและแกไขป>ญ หาการ
ทุ จริต ประพฤติมิช อบที่ กําหนดใหทุ กภาคส/วนราชการและหน/ วยงานของรัฐ โดยมุ/ งเนนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส/งเสริมการมีส/วนร/วมจากทุกภาคส/วนในการตรวจสอบ เฝ-าระวัง
เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได
ศูนยปฏิบัติการต/อตานการทุจริตกระทรวงการคลัง จึงไดจัดทําคู/มือประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต (FRAs : FRAUD RISK - ASSESSMENTS) โดยหวังเป=นอย/างยิ่งว/าคู/มือนี้จะเป=นประโยชนใหกับ
กระทรวงการคลัง และผูสนใจในการสรางความเขาใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให
หน/วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจ
ก/อใหเกิดการทุจริต ซึ่งเป=นมาตรการป-องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต/อไป
วัตถุประสงค เพื่อใหหน/วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก/อใหเกิดการทุจริต ซึ่งเป=นมาตรการป-องกันการ
ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
3.2 เป-าหมาย
3.2.1 เป-าหมายเชิงผลผลิต (Output) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง
เป-าหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) เป=นการเตรียมการป-องกันการทุจริตล/วงหนา เพื่อป-องกัน
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
3.2.2 ผลที่คาดว/าจะเกิด
3.2.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ความสําเร็จของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง
3.2.4 กลุ/มเป-าหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจาง
ชั่วคราวของกระทรวงการคลัง
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ กระทรวงการคลัง
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ
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3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ เดือนตุลาคม 2562
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ เดือนกันยายน 2563
4. กิจกรรม
กิจกรรม

ป/งบประมาณ 2563
Q1 Q2 Q3 Q4

ป/งบประมาณ 2564
Q1 Q2 Q3 Q4

1. ศึกษารวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
กับขอรองเรียนการทุจริต
กระทรวงการคลัง
2. กําหนดแบบฟอรม การ
ประเมินความเสี่ยง เสนอ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
และแจงเวียนใหหน/วยงาน
ในสังกัดกระทรวงการคลัง
3. ประเมินความเสี่ยงรอบ
6 เดือน
4. ประเมินความเสี่ยงรอบ
12 เดือน
5. นําขอมูลการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต
กระทรวงการคลังรายงาน
ผูบริหาร
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ป/งบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4

5. งบประมาณ
5.1 แหล/งเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผ/นดิน
(1) งบประมาณที่หน/วยงานขอโดยตรง
(2) งบประมาณที่ขอผ/านหน/วยงานอื่น
5.1.2 เงินรายไดของหน/วยงาน
5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ
(2) เงินกูจากต/างประเทศ
5.1.4 งบประมาณจากแหล/งอื่น (งบประมาณจากแหล/งอื่น เช/น เงินบริจาค เป=นตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ
(2) จํานวนงบประมาณ
5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด
5.2 แผนการใชจ/ายงบประมาณ
ป/งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
รวม
2563
2564
2565
รวมงบประมาณจากแผนการใชจ/ายทั้งหมด
-
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โครงการวิเคราะหอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต#างๆ
1.1. แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
1.1.1. ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป,าหมาย ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันต/อการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นที่เกี่ยวของ 6.5 บุคลากรภาครัฐเป2นคนดีและเก/ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ/งมั่น และเป2นมืออาชีพ (6.5.1 ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่
มีคล/องตัว ยึดระบบคุณธรรม)
การบรรลุเป,าหมายตามยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุว/าแผนงาน/โครงการของท/านสามารถ
ส/งผลต/อการบรรลุเป,าหมายของยุทธศาสตรชาติไดอย/างไรบาง)
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีขนาดกําลังคนที่เหมาะสมตามภารกิจ และพรอมปรับตัวให
ทันต/อการเปลี่ยนแปลง
1.1.2.ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของในระดับรอง (เลือกไดมากกว/า 1 ขอ)
1.2. แผนระดับที่ 2
1.2.1.แผนแม/บทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง 20. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป,าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป2นที่ยอมรับของผูใชบริการ
แผนย/อยที่เกี่ยวของ 3.5 แผนย/อยการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เป,าหมายย/อย บุคลากรภาครัฐยึดค/านิยมในการทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ/งมั่น และเป2นมืออาชีพ
แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงกลไกในการกําหนดเป,าหมายและนโยบายกําลังคน
ในภาครัฐใหมีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติไดอย/างมีประสิทธิภาพ
การบรรลุ เป, า หมายตามแผนแม/ บ ทฯ (โปรดระบุ ว/ าแผนงาน/โครงการของท/ า น
สามารถส/ งผลต/ อ การบรรลุ เป, า หมายในระดั บ ประเด็ น ของแผนแม/ บ ทฯ ที่ วั ด
ผลสัมฤทธิ์โดยตั วชี้วัดที่ กําหนดไวในแต/ ละเป, าหมายอย/ างไร และ (ถามี) คิดเป2 น
สัดส/วนหรือรอยละเท/าไหร/ของค/าเป,าหมายต/าง ๆ)
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีขนาดกําลังคนที่เหมาะสมตามภารกิจ และพรอม
ปรับตัวใหทันต/อการเปลี่ยนแปลง
(2) ประเด็นที่เกี่ยวของในระดับรอง (เลือกไดมากกว/า 1 ขอ)
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง ดานการบริหารราชการแผ/นดิน
เป,าหมายรวม จัดระบบบุคลากรภาครัฐใหมีมาตรฐานกลาง เพื่อสรรหา และรักษาไวซึ่ง
กําลังคนที่มีคุณ ภาพสู ง มี คุณ ธรรมและจริยธรรมในการทํ างานอย/างมื ออาชี พ เป2 น ที่
ไววางใจของประชาชน
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เรื่องและประเด็น ปฏิ รูป ที่ 4 กําลังคนภาครัฐมี ขนาดที่เหมาะสมและมี สมรรถนะสู ง
พรอมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก กลยุทธที่ 1 จัดกําลังคนใหสอดคลองกับ
ความจําเป2 น ในการบริการสาธารณะที่สํ าคั ญ และขับ เคลื่อนขีด ความสามารถในการ
แข/งขันของประเทศ
แผนงานที่ 1 วางแผนกําลังคนใหสอดคลองกับบทบาทของภาครัฐทิศทางการปฏิรูป
ประเทศ และยุทธศาสตรชาติ
เป, า หมายแผนงาน มี กํ า ลั งคนที่ เหมาะกั บ งาน/ชนิ ด /คุ ณ ภาพในเวลาที่ ต องการ ที่
สอดคลองกับบทบาทของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ
(2) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของในระดับรอง (เลือกไดมากกว/า 1 ขอ) 1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงคที่
(2) เป,าหมายรวม
(3) ยุทธศาสตรที่
(4) เป,าหมายระดับยุทธศาสตรที่ (5) แนวทางการพัฒนาที่
1.2.4 แผนความมั่นคงแห/งชาติ
แผนระดับชาติว/าดวยความมั่นคงแห/งชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
(2) เป,าหมายเชิงยุทธศาสตร
(3) กลยุทธ
1.2 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ แผนปฏิบัติการดานการสรางและพัฒนากําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธเพื่อ
การไปสู/ดิจิทัลไทยแลนด พ.ศ. 2561-2565
1.3 ส/วนที่เกี่ยวของอื่น
1.3.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกว/า 1 ดาน) 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
(11.1 พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม/)
1.3.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.3.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ดังนี้
(๑) เห็นชอบและรับทราบตามที่สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝOายเลขานุการคณะกรรมการ
กําหนดเป,าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ ดังนี้
(๑.๑) เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)
ตามมติ คปร. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ โดยมาตรการ
ดังกล/าวมีวัตถุประสงคเพื่อใชเป2นหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกําลังคน
ภาครัฐใหกับส/วนราชการที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ๒ มาตรการหลัก ไดแก/ (๑) มาตรการพัฒนา
ระบบบริ ห ารจั ด การกํ าลั งคนภาครัฐ เชิ งกลยุ ท ธ ประกอบดวย ๓ กลยุ ทธ ไดแก/ กลยุ ท ธการ
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บริหารจัดการกําลังคนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ กลยุทธการพัฒ นาระบบการ
วางแผนและติดตามประเมินผลการใชกําลังคน และกลยุทธการพัฒนาขอสนเทศเพื่อการบริหาร
จั ด การกํ า ลั งคน และ (๒) มาตรการบริ ห ารอั ต รากํ า ลั งปกติ ประกอบดวย การจั ด สรรอั ต รา
ขาราชการที่ว/างจากผลการเกษียณอายุ การขอจัดสรรอัตราขาราชการตั้งใหม/ และการบริหาร
อัตราขาราชการระหว/างปUงบประมาณ
(๕) ใหทุ กส/ ว นราชการดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การกํ า ลั งคนใหเป2 น ไปตามแผนการปฏิ รู ป
ประเทศดานการบริหารราชการแผ/นดิน ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ที่กําหนดใหกําลังคนภาครัฐตองมี
ขนาดที่ เหมาะสมและมี ส มรรถนะสู ง พรอมขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตรชาติ ตามความเห็ น ของ
สํานักงาน ก.พ. อย/างเคร/งครัด
2. ข&อมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)
2.1.3 รหัสโครงการใหญ/ (ถามี)
2.1.4 ลักษณะโครงการ ใชงบประมาณ
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเท/า
2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาย
2.2.2 ชื่อ – สกุล สันติ อ่ําศรีเวียง
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 ผูประสานงานหลัก
2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว
2.3.2 ชื่อ – สกุล ศิริวรรณ อินทรไทยวงศ
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 เนื่องดวยปwจจุบันสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป2นหน/วยงาน
หลักที่ทําหนาที่อํานวยการงานตามภารกิจในดานต/าง ๆ ของกระทรวงการคลัง มีภารกิจเพิ่มขึ้น ไดแก/
การไดรับโอนภารกิจการบริหารจัดการงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS) จากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในปU พ.ศ. 2549 ซึ่งขณะนี้กําลังพัฒนาระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม/ (New GFMIS Thai) ใหครอบคลุมองคกรปกครอง
ส/วนทองถิ่น จํานวน 7,852 หน/วย ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 การปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 รวมทั้งการดูแลกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่ง ก.พ. ไดมอบหมายใหส/วนราชการเป2นผูดําเนินการเอง อีกทั้งปwจจุบันยังมีปริมาณ
และคุณภาพของงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนแม/บทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ไม/ว/าจะเป2นภารกิจในดานการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองและการดําเนินการ
เกี่ยวกับคดีปกครอง การประชาสัมพันธขอมูลข/าวสารของกระทรวงการคลัง การรับเรื่องรองเรียน รองทุกข
การกําหนดแผนงานเกี่ยวกับปราบปรามการทุจริต และการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางการแบ/งส/วน
ราชการของส/วนราชการในสังกัด การบริหารจัดการทรัพยากรโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหส/วนราชการในสังกัด ประกอบกับมาตรการบริหารจัดการกําลังภาครัฐ (พ.ศ. 2562 –
2565) ไดมุ/งเนนไปที่การบริหารจัดการกําลังคนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ โดยมี
เป,าหมายว/า ภาครัฐมีกําลังคนในภาพรวมทั้งประเภทและขนาดที่เหมาะสม ตลอดจนใหความสําคัญ
กับการติดตามประเมินผลการใชกําลังคน และการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการและ
วางแผนกําลังคน ดังนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจําเป2นจะตองทบทวนภารกิจและวิเคราะห
อัตรากําลังภายในหน/วยงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทของการดําเนินงานตามที่ไดกล/าวมา
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3.1.2 วัตถุประสงค
1) เพื่อใหสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีขอมูลเชิงวิเคราะห/แนวทางในการพิจารณา
กรอบอัตรากําลังใหมีความเหมาะสม สอดคลอง กับภารกิจและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
2) เพื่อมีแนวทางในการพัฒนากลยุทธหรือกําหนดแผนงาน/โครงการในการสรรหา พัฒนา
รัก ษาไว และใชประโยชนกํ า ลั งคนของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง ใหพรอมขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ของ
หน/วยงานและยุทธศาสตรชาติ
3.2 เป,าหมาย
3.2.1 เป,าหมายเชิงผลผลิต (Output) ผลการวิเคราะหกําลังคนในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3.2.2 เป,าหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีกําลังคนที่เหมาะสม
สอดคลองกับภารกิจและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2.3 ผลที่คาดว/าจะเกิด
1) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความตื่นตัวในการเตรียมความพรอมดานกําลังคน
2) มีการจัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อใหกําลังคนมีความเหมาะสม สอดคลอง กับภารกิจและ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
3) มีการกําหนดกลยุทธในการสรรหา พัฒนา รักษาไว และใชประโยชนกําลังคนของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง ใหพรอมขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตรของหน/วยงานในอนาคต
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ มีการดําเนินการวิเคราะหอัตรากําลังในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
อย/างเป2นระบบ
3.2.5 กลุ/มเป,าหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและบุคลากร
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ
สํานัก/ศูนย/กลุ/มงานที่ขึ้นตรงทุกหน/วยงาน
3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ 1 ตุลาคม 2562
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ
30 กันยายน 2564
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4. กิจกรรม
กิจกรรม

ป-งบประมาณ 2563
Q1 Q2 Q3 Q4

ป-งบประมาณ 2564
Q1 Q2 Q3 Q4

1. แต/งตั้ง
คณะทํางาน
2. ศึกษานโยบาย
การบริหารกําลังคน
ภาครัฐ
3. ทบทวนและ
วิเคราะหบทบาท
ภารกิจ รวมทั้ง
ทิศทางของ
หน/วยงานในอนาคต
4. ขออนุมัติและจัด
ประชุมสัมมนา
เพื่อใหความรูเรื่อง
การวิเคราะห
อัตรากําลัง
5. เก็บขอมูล
กระบวนการทํางาน
จริงของทุกหน/วย
6. วิเคราะห
อุปสงคและอุปทาน
กําลังคน
7. สรุปประเด็น
หลักเสนอ
คณะทํางาน/
ฝOายบริหาร
8. ทบทวนและ
จัดทําแผน
กรอบอัตรากําลัง
9. เสนอขอ
ความเห็นชอบแผน
กรอบอัตรากําลัง
10. ประชาสัมพันธ
แผนฯ
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ป-งบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4

5. งบประมาณ
5.1 แหล/งเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผ/นดิน
(1) งบประมาณที่หน/วยงานขอโดยตรง
(2) งบประมาณที่ขอผ/านหน/วยงานอื่น
5.1.2 เงินรายไดของหน/วยงาน
5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ
(2) เงินกูจากต/างประเทศ
5.1.4 งบประมาณจากแหล/งอื่น (งบประมาณจากแหล/งอื่น เช/น เงินบริจาค เป2นตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ กองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
(2) จํานวนงบประมาณ 135,000 บาท
5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด
5.2 แผนการใชจ/ายงบประมาณ
ป-งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
รวม
2563
135,000 135,000
2564
2565
รวมงบประมาณจากแผนการใชจ/ายทั้งหมด
135,000 บาท
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต%างๆ
1.1. แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
1.1.1. ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง 6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
เป.าหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ0งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนส0วนรวม
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอย0างสะดวก รวดเร็ว โปร0งใส
ประเด็นที่เกี่ยวของ 5. บุคลากรภาครัฐเป7นคนดีและเก0ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ0งมั่น และเป7นมืออาชีพ
5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค0านิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม
และมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ
การบรรลุเป.าหมายตามยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุว0าแผนงาน/โครงการของท0านสามารถ
ส0งผลต0อการบรรลุเป.าหมายของยุทธศาสตรชาติไดอย0างไรบาง) ส0งเสริมการพัฒนาต0อยอด
ความคิดสรางสรรคดวยการฝAกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยใหแก0บุคลากร
1.1.2. ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของในระดับรอง (เลือกไดมากกว0า 1 ขอ)
เป.าหมาย
ประเด็นที่เกี่ยวของ
การบรรลุเป.าหมายตามยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุว0าแผนงาน/โครงการของท0านสามารถ
ส0งผลต0อการบรรลุเป.าหมายของยุทธศาสตรชาติไดอย0างไรบาง)
1.2. แผนระดับที่ 2
1.2.1. แผนแม0บทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป.าหมาย ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ดวยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยี
มาประยุกตใช
แผนย0อยที่เกี่ยวของ 3.5 การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เป.าหมายย0อย บุคลากรภาครัฐยึดค0านิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และ
มีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ
แนวทางการพัฒนา 3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความรูความสามารถสูง
มีทักษะการคิดวิเคราะห และการปรับตัวใหทันต0อการเปลี่ยนแปลง
การบรรลุเป.าหมายตามแผนแม0บทฯ (โปรดระบุว0าแผนงาน/โครงการของท0านสามารถ
ส0 งผลต0 อ การบรรลุ เป. าหมายในระดั บ ประเด็ น ของแผนแม0 บ ทฯ ที่ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ โดย
ตัวชี้วัดที่ กําหนดไวในแต0ละเป. าหมายอย0างไร และ (ถามี) คิด เป7 น สัดส0 วนหรือรอยละ
เท0าไหร0ของค0าเป.าหมายต0าง ๆ) ภาครัฐมีกําลังคน มีทักษะและสมรรถนะที่ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง ทันสมัย และเปนสากล
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(2) ประเด็นที่เกี่ยวของในระดับรอง (เลือกไดมากกว0า 1 ขอ)
เป.าหมาย
แผนย0อยที่เกี่ยวของ
เป.าหมายย0อย
แนวทางการพัฒนา
การบรรลุเป.าหมายตามแผนแม0บทฯ (โปรดระบุว0าแผนงาน/โครงการของท0านสามารถ
ส0 งผลต0 อ การบรรลุ เป. าหมายในระดั บ ประเด็ น ของแผนแม0 บ ทฯ ที่ วั ด ผลสั มฤทธิ์โดย
ตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแต0ละเป.าหมายอย0างไร และ (ถามี ) คิดเป7 นสัดส0วนหรือรอยละ
เท0าไหร0ของค0าเป.าหมายต0าง ๆ)
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง ดานการบริหารราชการแผ0นดิน
เป.าหมายรวม 3.จัดระบบบริหารและบริการประชาชนใหเป7นดิจิทัล เพื่อความโปร0งใส
ทันสมัย ปรับตัวไดรวดเร็ว และเปIดโอกาสใหประชาชนไดมีส0วนร0วมในการดําเนินงานได
อย0างเหมาะสม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2. ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน
กาวสู0รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
กลยุทธที่ 3 บูรณาการขอมูลของหน0วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ0นดิน
แผนงานที่ 3 สนับ สนุนใหนําขอมูลไปใชประโยชนในการบริหารราชการแผ0นดินการ
บริการประชาชน และการมีส0วนร0วมของภาคประชาชน
กิจกรรม 3.2 พั ฒ นาสมรรถนะบุ คลากรภาครัฐในดานการบริห ารจั ดการขอมูล การ
วิเคราะหและนําเสนอขอมูล และการใชประโยชนร0วมกัน
เป. า หมายกิ จ กรรม บุ ค ลากรภาครั ฐ มี ส มรรถนะดานการบริ ห ารจั ด การขอมู ล การ
วิเคราะหและนําเสนอขอมูล
เป. าหมาย ขอมูลภาครัฐไดรับ การนําไปใชประโยชนทั้งในการบริห ารราชการแผ0นดิ น
การบริการประชาชน และส0งเสริมใหประชาชนมีส0วนร0วม
(2) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของในระดับรอง (เลือกไดมากกว0า 1 ขอ)
เป.าหมายรวม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่
กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
เป.าหมาย
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1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงคที่
5. เพื่ อ ใหการบริ ห ารราชการแผ0 น ดิ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร0 ง ใส
ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
(2) เป. าหมายรวมที่ 6. มี ร ะบบบริ ห ารจัด การภาครั ฐที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ ทั น สมั ย โปร0งใส
ตรวจสอบได กระจาย อํานาจและมีส0วนร0วมจากประชาชน
(3) ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป.องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(4) เป.าหมายระดับยุทธศาสตรที่ เป. า หมายที่ 1 ลดสั ด ส0 ว นค0 า ใชจ0 า ยดานบุ ค ลากร
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพ
การประกอบธุรกิจของประเทศ
(5) แนวทางการพัฒนาที่ 1. ปรับปรุงโครงสรางหน0วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐใหมีความโปร0งใส ทันสมัย คล0องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมค0า
- พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ
.

1.2.4 แผนความมั่นคงแห0งชาติ
แผนระดับชาติว0าดวยความมั่นคงแห0งชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
(2) เป.าหมายเชิงยุทธศาสตร
(3) กลยุทธ
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ
1.4 ส0วนที่เกี่ยวของอื่น
1.4.2 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกว0า 1 ดาน) 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
11.1 พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม0
1.4.3 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.4.4 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
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2. ขอมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี) พัฒนาเสริมสรางคุณภาพบุคลากร
2.1.3 ลักษณะโครงการ ใชงบประมาณ
2.1.4 วิธีการดําเนินงาน จัดจาง/ดําเนินการเอง
2.1.5 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเท0า
2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาย
2.2.2 ชื่อ – สกุล
เฉลิมศักดิ์ เลิศวงศเสถียร
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 ผูประสานงานหลัก
2.3.1 คํานําหนาชื่อ 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 ปfจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเป7นอย0างยิ่ง กระทรวงการคลังในฐานะหน0วยงานหลักที่มีบทบาทสําคัญต0อการ
พัฒ นาเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศ จําเป7นตองมีการพัฒ นาบุ คลากรใหมีความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่ อเพิ่ ม ขีด ความสามารถในการปฏิ บั ติ งานและการให
บริการประชาชนไดอย0างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนในการกาว
ไปสู0รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสทุกมิติ
3.1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล
และสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดอย0างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเตรียมบุคลากรผูซึ่งปฏิบัติงานดานอื่นใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานหรือสามารถประยุกตใชงานที่ปฏิบัติได
3. เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับบุคลากรทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหสามารถนําวิทยาการและ
เทคโนโลยีขั้นสูงมาใชในการปรับปรุง และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. เพื่อเผยแพร0ความรูดานวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลใหกับทุกส0วนราชการในสังกัดกระทรวง
การคลัง
5. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังใหมีความรูความสามารถในดาน
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เป7 น การตอบสนองนโยบายของรั ฐ และแผนระดั บ ชาติ ว0 าดวยการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3.1 เป.าหมาย
3.1.1 เป. า หมายเชิ งผลผลิ ต (Output) มี บุ คลากรในสั งกั ด กระทรวงการคลั งเขารั บ การอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล
3.1.2 เป.าหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) บุคลากรของกระทรวงการคลังใหมีความรูความสามารถ
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ใหสามารถปฏิบัติงานไดอย0างมีประสิทธิภาพ สามารถนําวิทยาการและ
เทคโนโลยีขั้นสูงมาใชในการปรับปรุง และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.1.3 ผลที่คาดว0าจะเกิด บุคลากรมีความรู ความสามารถ และทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล ที่
เหมาะสมตามตําแหน0งงาน บทบาท หนาที่ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3.1.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวนบุคลากรที่เขารับการอบรมไดตามเป.าหมาย
3.1.5 กลุ0มเป.าหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง
3.2 พื้นที่ดําเนินการ
3.2.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ กรุงเทพฯ
3.2.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ
3.3 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.3.1 วันที่เริ่มตนโครงการ 1 ตุลาคม 2562
3.3.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2565
.

.

.

.

.
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4. กิจกรรม
กิจกรรม

ป.งบประมาณ 2563
Q1 Q2 Q3 Q4

ป.งบประมาณ 2564
Q1 Q2 Q3 Q4

1 .ว า ง แ ผ น
โครงการ
2 .ข อ อ นุ มั ติ
โครงการ
3 .คั ด เลื อ ก
แ ล ะ ทํ า
หนั ง สื อ ตอบ
รับ
4.ดํ า เนิ น การ
โค ร งก า ร
ฝAกอบรม
5.รายงาน
และ
ประเมินผล
โครงการ
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ป.งบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4

5. งบประมาณ
5.1 แหล0งเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผ0นดิน ประจําปlงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
(1) งบประมาณที่หน0วยงานขอโดยตรง ปlละ 200,000 บาท
(2) งบประมาณที่ขอผ0านหน0วยงานอื่น
5.1.2 เงินรายไดของหน0วยงาน
5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ
(2) เงินกูจากต0างประเทศ
5.1.4 งบประมาณจากแหล0งอื่น (งบประมาณจากแหล0งอื่น เช0น เงินบริจาค เป7นตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
(2) จํานวนงบประมาณ
ปlละ 4,500,000 บาท
5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด
5.2 แผนการใชจ0ายงบประมาณ
ป.งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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
รวมงบประมาณจากแผนการใชจ0ายทั้งหมด
14,100,000 บาท
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โครงการเสริมสรางการเปนองคกรคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีของกระทรวงการคลัง
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตางๆ
1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
1.1.1 ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
เป-าหมาย 3. ภาครัฐมีความโปร.งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นที่เกี่ยวของ 6.6 ภาครัฐมีความโปร.งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาค
ส.วนร.วมต.อตานการทุจริต 2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความ
ซื่อสัตยสุจริต
การบรรลุเป-าหมายตามยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุว.าแผนงาน/โครงการของท.านสามารถ
ส.งผลต.อการบรรลุเป-าหมายของยุทธศาสตรชาติไดอย.างไรบาง) เพื่อเสริมสรางทัศนคติ
ค.านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต ใหความรูความเขาใจในการป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริตใหแก.บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีกิจกรรม เช.น จัดใหมีพิธีมอบโล.ผู
ประพฤติตนชอบดวยความซื่อสัตยสุจริต การเผยแพร.องคความรู การใหความรูความเขาใจ
ในการป-องกันและปราบปรามการทุจริตใหแก.บุคลากร เป=นตน
1.1.2 ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของในระดับรอง (เลือกไดมากกว.า 1 ขอ)

-

เป-าหมาย
ประเด็นที่เกี่ยวของ
การบรรลุเป-าหมายตามยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุว.าแผนงาน/โครงการของท.านสามารถ
ส.งผลต.อการบรรลุเป-าหมายของยุทธศาสตรชาติไดอย.างไรบาง)

1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแม.บทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง ประเด็นที่ 21 การต.อตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป-าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
แผนย.อยที่เกี่ยวของ การป-องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
เป-าหมายย.อย 2. คดีทุจริต และประพฤติมิชอบลดลง
แนวทางการพัฒนา 2) ส.งเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐให
มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส.อไปในทางทุจริต
การบรรลุเป-าหมายตามแผนแม.บทฯ (โปรดระบุว.าแผนงาน/โครงการของท.านสามารถ
ส. งผลต. อ การบรรลุ เป- าหมายในระดั บ ประเด็ น ของแผนแม. บ ทฯ ที่ วั ด ผลสั มฤทธิ์โดย
ตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแต.ละเป-าหมายอย.างไร และ (ถามี ) คิดเป= นสัดส.วนหรือรอยละ
เท.าไหร.ของค.าเป-าหมายต.าง ๆ) เพื่อเสริมสรางทัศนคติ ค.านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย
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สุจริต ใหความรูความเขาใจในการป-องกันและปราบปรามการทุจริตใหแก.บุคลากรใน
สังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีกิจกรรม เช.น จัดใหมีพิธีมอบโล.ผูประพฤติตนชอบดวย
ความซื่ อ สั ต ยสุ จ ริ ต กระทรวงการคลั ง การเผยแพร. อ งคความรู ในการป- อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตใหแก.บุคลากร เป=นตน
(2) ประเด็นที่เกี่ยวของในระดับรอง (เลือกไดมากกว.า 1 ขอ)
เป-าหมาย
แผนย.อยที่เกี่ยวของ
เป-าหมายย.อย
แนวทางการพัฒนา
การบรรลุเป-าหมายตามแผนแม.บทฯ (โปรดระบุว.าแผนงาน/โครงการของท.านสามารถ
ส. งผลต. อ การบรรลุ เป- าหมายในระดั บ ประเด็ น ของแผนแม. บ ทฯ ที่ วั ด ผลสั มฤทธิ์โดย
ตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแต.ละเป-าหมายอย.างไร และ (ถามี ) คิดเป= นสัดส.วนหรือรอยละ
เท.าไหร.ของค.าเป-าหมายต.าง ๆ)

1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง ดานการบริหารราชการแผ.นดิน
เป-าหมายรวม สรางวัฒนธรรมต.อตานการทุจริตคอรัปชั่นในภาคราชการและภาคสังคม
และวางระบบป-องกันการแทรกแซงโดยไม.เป=นธรรมจากผูมีอํานาจและอิทธิพล
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ กําลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง
พรอมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก กลยุทธที่ ๓ พัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ใหม.เพื่อสรางความพรอมเชิงกลยุทธใหกับกําลังคนภาครัฐ (New Mindsets and
Skillsets)
แผนงานที่ 4 สรางวัฒนธรรม ค.านิยม และอุดมการณสําหรับการเป=นเจาหนาที่ภาครัฐ
ยุคใหม.อย.างต.อเนื่อง
- จัดหลักสูตรผูนําคุณธรรมที่เป=นตัวอย.าง
- จัดกิจกรรมเนนการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมที่เป=นรูปธรรม
เป-าหมายแผนงาน ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐมีค.านิยมและอุดมการณที่กลายืน
หยัดจะทําใหสิ่งที่ถูกตอง แยกผลประโยชนส.วนตนออกจากประโยชนสาธารณะ และ
ดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของในระดับรอง (เลือกไดมากกว.า 1 ขอ) เป-าหมายรวม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่
กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
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เป-าหมาย
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงคที่
(2) เป-าหมายรวมที่
(3) ยุทธศาสตรที่
(4) เป-าหมายระดับยุทธศาสตรที่
(5) แนวทางการพัฒนาที่
1.2.4 แผนความมั่นคงแห.งชาติ
แผนระดับชาติว.าดวยความมั่นคงแห.งชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
(2) เป-าหมายเชิงยุทธศาสตร
(3) กลยุทธ
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ
1.4 ส.วนที่เกี่ยวของอื่น
1.4.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกว.า 1 ดาน) ดานที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 11.5 ส.งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ
1.4.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.4.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ -
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2. ขอมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)
2.1.3 ลักษณะโครงการ ใชงบประมาณ
2.1.4 วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง
2.1.5 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเท.า
2.2.1 คํานําหนาชื่อ 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 ผูประสานงานหลัก
2.3.1 คํานําหนาชื่อ 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 ดวยกระทรวงการคลังไดตระหนักถึงการเสริมสรางทัศนคติและค.านิยม
เกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต ไดเห็นคุณค.าและความสําคัญ ของเจาหนาที่ของหน.วยงานในสังกัดที่มี
ความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบและซื่อสัตยสุจริต สมควรจะไดรับความยกย.องเพื่อเป=น
เกียรติและเป=นขวัญกําลังใจแก.ตนเองและวงศตระกูล รวมทั้งเป=นแบบอย.างที่ดีต.อสังคม จึงไดกําหนด
ใหมีหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่สมควรยกย.องเป=นผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวย
ความซื่อสัตย เป=นประจําทุกปj พรอมทั้งมอบโล.เชิดชูเกียรติและมอบใบเกียรติบัตรใหแก.เจาหนาที่ใน
สังกัดกระทรวงการคลัง
3.1.2 วัตถุประสงค 1. เพื่อส.งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ใหมีความตั้งมั่น
ในความซื่อสัตยสุจริตอย.างมั่นคง
2. เพื่อส.งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังใหมีความยืนหยัด
ต.อสู ปกป-อง เพื่อความซื่อสัตยสุจริต
3. เพื่อส.งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ใหมีความ
พากเพียร มุ.งมั่น ใหเกิดความซื่อสัตยสุจริต
3.2 เป-าหมาย
3.2.1 เป-าหมายเชิงผลผลิต (Output) ผูไดรับคัดเลือกเป=นบุคคลผูประพฤติปฏิบัติตนดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต เกิดความภาคภูมิในการปฏิบัติตนเป=นบุคคลผูประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสุจริต
และผูเขาร.วมโครงการฯ เกิดจิตสํานึก ค.านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริตในเรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริต และการป-องกันการทุจริต
3.2.2 เป-าหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) ผูเขาร.วมโครงการฯ เกิดจิตสํานึก ค.านิยม คุณธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริตในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต และการป-องกันการทุจริต
3.2.3 ผลที่คาดว.าจะเกิด ผูเขาร.วมโครงการฯ มีจิตสํานึก ค.านิยม ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตและมี
ภูมิคุมกัน และมีระดับความรู ความเขาใจในการป-องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ความสําเร็จของการดําเนินงานการจัดโครงการพิธีมอบโล. “ผูประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบดวยความซื่อสัตยสุจริต” กระทรวงการคลัง
3.2.5 กลุ.มเป-าหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจาง
ชั่วคราวของกระทรวงการคลัง
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ กระทรวงการคลัง
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ กระทรวงการคลัง
3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ เดือนตุลาคม 2562
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ เดือนกันยายน 2563
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4. กิจกรรม
กิจกรรม

ป/งบประมาณ 2563
Q1 Q2 Q3 Q4

ป/งบประมาณ 2564
Q1 Q2 Q3 Q4

1. ศึกษารวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
เพื่อประกอบการดําเนิน
โครงการพิธีมอบโล.ฯ
2. จัดทําร.างโครงการพิธี
มอบโล.ฯ เพื่อประกอบขอ
อนุมัติจากผูบริหาร
3. แจงหนังสือเวียนไปยัง
หน.วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
4. จัดโครงการพิธีมอบโล.ฯ
5. สรุปผลการดําเนิน
โครงการเพื่อนําเสนอ
ผูบริหารรับทราบ
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ป/งบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4

5. งบประมาณ
5.1 แหล.งเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผ.นดิน งบประมาณประจําปj พ.ศ. 2563
(1) งบประมาณที่หน.วยงานขอโดยตรง 44,000 บาท
(2) งบประมาณที่ขอผ.านหน.วยงานอื่น
5.1.2 เงินรายไดของหน.วยงาน
5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ
(2) เงินกูจากต.างประเทศ
5.1.4 งบประมาณจากแหล.งอื่น (งบประมาณจากแหล.งอื่น เช.น เงินบริจาค เป=นตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ
(2) จํานวนงบประมาณ
5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด
5.2 แผนการใชจ.ายงบประมาณ
ป/งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
รวม
2563
44,000
44,000
2564
2565
รวมงบประมาณจากแผนการใชจ.ายทั้งหมด 44,000 บาท
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โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 4. ภาครัฐมีความทันสมัย
4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุว่าแผนงาน/โครงการของท่านสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง) การพัฒนาและปรับระบบ
วิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัล มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและ
คล่องตัว การนํานวัตกรรม เทคโนโลยี และข้อมูลขนาดใหญ่ 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 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
แนวทางการพั ฒนา 1) พั ฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครั ฐ ทั นสมัย เปิ ดกว้าง เป็น
องค์กรขีดสมรรถนะสูง”
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ (โปรดระบุว่าแผนงาน/โครงการของท่านสามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กําหนด
ไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมาย
ต่าง ๆ) มีการปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสีย
ค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจํากัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่ และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบ
ที่เป็นสากล

43

(2) ประเด็นที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
เป้าหมาย
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายย่อย
แนวทางการพัฒนา
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ (โปรดระบุว่าแผนงาน/โครงการของท่านสามารถ
ส่ง ผลต่ อการบรรลุ เป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัด ผลสัม ฤทธิ์โดย
ตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร 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 กลยุท ธ์ที่ 2 นําระบบดิจิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
แผนงานที่ 2 การพั ฒนาระบบดิจิทัล งานพื้นฐานของรั ฐแบบรวมศู นย์ รองรับ การ
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/กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
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1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(1) วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ เพื่ อ ให้ มี ร ะบบดิ จิ ทั ล สํ า หรั บ ใช้ ใ นงานพื้ น ฐานในลั ก ษณะรวมศู น ย์
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 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ.2561-2580
1.4 ส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น
1.4.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 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 คํานําหน้าชื่อ นาย
2.2.2 ชื่อ – สกุล เฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน) lertwc@mof.go.th
2.2.4 E-mail (ส่วนตัว/สํารอง)
2.2.5 โทรศัพท์
02-126 5900
2.2.6 โทรสาร
02 2739790
2.3 ผู้ประสานงานหลัก
2.3.1 คํานําหน้าชื่อ นาย
2.3.2 ชื่อ – 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 โทรศัพท์
02 1265904
2.3.6 โทรสาร
02 2739790
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3. รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
3.1.1 หลักการและเหตุผล
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็ก ทรอนิกส์ ใ หม่ (New GFMIS Thai) เพื่อทดแทนระบบบริห ารการเงิ นการคลั ง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เดิมที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2548 โดยปัจจุบันหน่วยงานต้องมีการ
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบค่อนข้างสูง และจํานวนลิขสิทธิ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
รวมถึ ง การพั ฒ นาระบบสํ า หรั บ การเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบภายนอกด้ ว ย ดั ง นั้ น สํ า นั ก งานปลั ด
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 ให้รองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานภายนอก 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 มีระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New
GFMIS Thai) ที่มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น รองรับการขยายตัวในอนาคต สามารถดูแล
บริหารจัดการและพัฒนาได้ด้วยทีมงานในประเทศ
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และหน่วยเบิกจ่ายทั่ว
ประเทศ
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ ทุกส่วนราชการ
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ
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

ปีงบประมาณ 2563
Q1 Q2 Q3 Q4

ปีงบประมาณ 2564
Q1 Q2 Q3 Q4

1.เอกสาร
ออกแบบ
การทํางาน
2. การจัดทํา
แผนการ
ทดสอบ
ระบบงาน
3.การนําร่อง
ใช้งานและ
ประเมินผล
4. การอบรม
และใช้งาน
จริง
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ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4

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
ปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
2562
81,750,000
163,500,000
2563 122,625,000
122,625,000 163,500,000
2564
81,750,000
81,750,000
2565
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด 817,500,000.- บาท
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รวม
245,250,000
408,750,000
163,500,000

โครงการออกแบบเชิงหลักการสําหรับการบริหารข้อมูล
การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
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 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รบั การคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
เป้ า หมายย่ อย มีร ะบบและกลไกการให้ค วามช่ วยเหลือ กลุ่ม เป้าหมายที่ ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
แนวทางการพัฒนา สนับสนุนให้มีการพัฒนาและใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ (โปรดระบุว่าแผนงาน/โครงการของท่านสามารถส่งผล
ต่อ การบรรลุ เป้ า หมายในระดั บ ประเด็ น ของแผนแม่ บทฯ ที่ วั ดผลสั ม ฤทธิ์ โ ดยตั วชี้ วั ด ที่
กําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่า
เป้าหมายต่าง ๆ) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางสวัสดิการสังคมที่เชื่อมโยงกับระบบ
ฐานข้อมูลต่างๆ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะ
ระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อนําไปสู่การยกระดับการคุ้มครองทางสังคมและหลักประกัน
ทางสังคม
(2) ประเด็นที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
เป้าหมาย
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แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายย่อย
แนวทางการพัฒนา
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ (โปรดระบุว่าแผนงาน/โครงการของท่านสามารถส่งผล
ต่ อการบรรลุเป้ าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัด ผลสัม ฤทธิ์ โดยตั วชี้ วัด ที่
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/กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงค์ที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ 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 (สามารถเลือกได้มากกว่า 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 คํานําหน้าชื่อ นาย
2.2.2 ชื่อ – สกุล เฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน) lertwc@mof.go.th
2.2.4 E-mail (ส่วนตัว/สํารอง)
2.2.5 โทรศัพท์ 02-126 5900
2.2.6 โทรสาร 02 2739790
2.3 ผู้ประสานงานหลัก
2.3.1 คํานําหน้าชื่อ นาย
2.3.2 ชื่อ – 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 โทรศัพท์ 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
โดยมีสํ านักงานปลัด กระทรวง กระทรวงการคลัง ทํา หน้าที่ เป็นสํา นัก งานเลขานุก ารของคณะ
กรรมการฯ มีหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการฯ คือ
- การจัดให้มีฐานข้อมูลของประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการ
ลงทะเบี ยนเพื่อสวัส ดิการแห่งรัฐ ที่ถูกต้ องและเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการจัดประชารั ฐ
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
กับ หน่ ว ยงานภายนอกได้ และใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการกํ า หนดนโยบายการจั ด ประชารั ฐ
สวัสดิการ
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระดับความสําเร็จในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนมาตรการประชารัฐ
สวัสดิการ
3.2.5 กลุ่ม เป้ าหมาย/ผู้ที่ ได้รับประโยชน์ ผู้มีรายได้น้อยที่ได้ รับบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ ที่เข้าร่วม
มาตรการประชารัฐสวัสดิการ
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3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ทั่ว
ประเทศ
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ
3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2562
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ ธันวาคม 2563
4. กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2565
กิจกรรม
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1. การ
กําหนด
ขอบเขตการ
ดําเนินงาน
2. การศึกษา
ประสานงาน
รวบรวมความ
ต้องการ
3. การ
วิเคราะห์และ
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
ปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
รวม
2563
2564
2565
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