แผนปฏิบต
ั ิราชการรายป (พ.ศ. ๒๔๖๔)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ส่วนยุทธศาสตร์ระดับกรม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕64)
ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ตามที่ พ ระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ
ห้าปีและรายปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึง ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564)
โดยมีความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เป็นด้านหลัก สาหรับแผนระดับที่ 2 มีความเกี่ยวข้องกับ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติใน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และ
ประเด็นการต่อต้านการทุจ ริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศมีความสอดคล้ องใน
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีความสอดคล้ องในยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
และแผนระดับ ที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒ นากาลั งคนภาครัฐ
เชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 2561 - 2565 ของสานักงาน ก.พ. และนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สามารถ
แบ่งได้เป็น 3 เรื่อง ได้แก่
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน มีโครงการสาคัญ 3 โครงการ ได้แก่
1.1 โครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง
1.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน การจัดตั้ง
เพจและบริหารจัดการ facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลัง
1.3 โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทาแผน/คู่มือการบริหารความเสี่ยง
ด้านการทุจริตขององค์กร
2. การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร มีโครงการสาคัญ 3 โครงการ ได้แก่
2.1 โครงการวิเคราะห์อัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
2.3 โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีของ
กระทรวงการคลัง
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3. การบริ หารจั ด การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มี โ ครงการส าคั ญ
1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดทาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New
GFMIS Thai)
ทั้ ง นี้ การด าเนิ น การโครงการภายใต้ แผนปฏิ บั ติ ราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สามารถประมาณการเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินการ
รวมทั้งสิ้น 165,544,000.00 บาท โดยแบ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 44,000.00 บาท และ
เงินกู้ต่างประเทศ 163,500,000.00 บาท และแหล่งอื่นๆ 2,000,000.00 บาท
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้ อ งกั บ แผน ๓ ระดั บ ตามนั ย ยะของมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ
ภาครัฐ
(๑) เป้าหมาย
1. ภาครั ฐ มี วั ฒ นธรรมการท างานที่ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ภาครั ฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
1.1 การให้ บ ริ ก ารสาธารณะของภาครั ฐ ได้ ม าตรฐานสากลและ
เป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค
1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการ
นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
4. ภาครัฐมีความทันสมัย
4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
5 บุ ค ลากรภาครั ฐ เป็ น คนดี แ ละเก่ ง ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
5.1 ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วน
ร่วมต่อต้านการทุจริต
6.2 บุ ค ลากรภาครั ฐ ยึ ด มั่ น ในหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธ รรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริต
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
1. สามารถพัฒนาการทางานของหน่วยงาน โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการบริหารจัดการในการให้บริการประชาชนและเพิ่มอานวยความสะดวกในช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
2. สามารถพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมั ย มีระบบ
การทางานที่เป็นดิจิทัล มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัว การนานวัตกรรม เทคโนโลยี และข้อมูล
ขนาดใหญ่ มาใช้ในการตัดสินใจและบริหารงาน
3. สามารถวางแผนขนาดก าลั ง คนที่ เ หมาะสมตามภารกิ จ และ
พร้ อ มปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง รวมทั้ ง สามารถส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาต่ อ ย อดความคิ ด
สร้างสรรค์ด้วยการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้แก่บุคลากร
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4. สามารถเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่
บุคลากร ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

 เป้ า หมายที่ 2 ภาครั ฐ มี การดาเนิ นการที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
ด้วยการนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
1. สามารถพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยมุ่งเน้น
การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือให้เกิดงานบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามความต้องการ
ของประชาชน รวมทั้งเพิ่มช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
2. สามารถเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นบุ ค ลากรให้ มี ข นาด
กาลังคนที่เหมาะสมและมีทักษะและสมรรถนะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทันสมัย และเป็นสากล
3. สามารถนาเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
มาช่ ว ยในการปฏิ บั ติ ง านเที ย บได้ กั บ มาตรฐานสากลอย่ า งคุ้ ม ค่ า คล่ อ งตั ว และเที ย บได้ กั บ
มาตรฐานสากล
๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
2.1) แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
 แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่อ
อานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน
 เป้าหมายของแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยน
เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สามารถพั ฒ นาระบบการให้ บ ริก ารประชาชนโดย
มุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดงานบริการที่สะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส ตามความต้องการของประชาชนรวมทั้งเพิ่มช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ประชาชน/ภาคเอกชนได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ ได้มีส่วนร่วม
ตรวจการบริหารงานของภาครัฐได้สะดวกขึ้น ตามพฤติกรรมการเปิดรับสารที่ตนเองถนัด
2.2) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
 แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น
“ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”
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 เป้ าหมายของแผนย่ อย ภาครั ฐ มี ขีด สมรรถนะสู ง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สามารถท าให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ง านเที ย บได้ กั บ
มาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจากัดทางกายภาพ
เวลา พื้นที่ และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล
2.3) แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 แนวทางการพัฒนา
1. ปรั บ ปรุ ง กลไกในการก าหนดเป้ า หมายและ
นโยบายกาลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ทุกประเภทให้มีความรู้
ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม
ในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
1. สามารถกาหนดขนาดกาลังคนที่เหมาะสมตาม
ภารกิจของหน่วยงานและพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. สามารถเตรี ย มความพร้ อ มของบุ ค ลากรให้ มี
ทักษะและสมรรถนะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทันสมัย และเป็นสากล
(2) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สามารถท าให้ เ กิ ด การเสริ ม สร้ างทั ศ นคติ ค่ านิ ย มเกี่ ย วกั บ
ความซื่อสั ตย์ สุ จ ริตต่อ บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง รวมทั้ง การสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการป้องกันการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ
 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
 เป้าหมายของแผนย่อย คดีทุจริต และประพฤติมิชอบลดลง
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
1. สามารถทาให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์สุจริต โดยให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากร
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ในสังกัดกระทรวงการคลัง และการจัด กิจกรรมส่งเสริมต่างๆ เช่น การเผยแพร่องค์ความรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากร และการจัดให้มีพิธีมอบโล่ผู้ประพฤติตนชอบด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตกระทรวงการคลัง เป็นต้น
2. สามารถท าให้ เ กิ ด การสร้ า งธรรมาภิ บ าลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่ อ งและประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ ๑ : บริ ก ารภาครั ฐ สะดวก รวดเร็ ว และ
ตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ
แผนงานที่ ๑ กาหนดช่องทางการให้ คาปรึกษาแก่ประชาชนที่เหมาะสม
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
เป้าหมายแผนงาน ให้ประชาชนได้รับข้อมูล คาปรึกษาจากหน่วยงาน
ของรัฐ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางที่เหมาะสม
๑.๑ จัดเตรียมความพร้อมในการให้คาปรึกษา ทั้งด้านทรัพยากร ด้านการ
จัดบริการ และด้านเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารประชาชนสู่ ก ารบริ ก ารที่ เ ร็ ว ขึ้ น
ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper)
แผนงานที่ ๑ ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐ เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน
๑.๑ ปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการให้ บริการที่กระทบต่อชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่ออานวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
เป้าหมายกิจกรรม หน่ว ยงานภาครัฐ มีแผนการปรับปรุง การให้ บริการ
ประชาชน
๑.๒ ดาเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อติดขัดในการบริการประชาชน เช่น แก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาตในภาครัฐ
เป้าหมายกิจกรรม หน่วยงานภาครัฐแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การให้บริการ (ถ้ามี)
๑.๓ พัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการให้บริการที่กระทบต่อชีวิต และ
ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเป็นระบบที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้
เป้าหมายกิจกรรม หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ร ะบบดิ จิ ทั ล เพื่ อ รองรั บ การ
ให้บริการ
แผนงานที่ ๒ จัดให้มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัล และ
ศูนย์บริการร่วม
๒.๑ จัดให้มีศูนย์บริการร่วมในระดับกระทรวง และจังหวัด ที่รองรับการ
ขอรับบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัด ได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
เป้าหมายกิจกรรม ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว ในการติ ดต่ อรั บ
บริการของแต่ละกระทรวง
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๒.๔ ยกระดับศูนย์บริการร่วมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ รองรับบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ
๒.๕ สนับสนุนให้เกิดการใช้งาน เช่น การประชาสัมพันธ์การสร้างแรงจูงใจ
(Incentives) ให้ประชาชนขอรับบริการภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยของการให้บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น เป็นต้น
เป้าหมายกิจกรรม ประชาชนได้รับบริการแบบเบ็ดเสร็จและมีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการในระดับสูงขึ้น
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้ อ มู ล ภาครั ฐ มี ม าตรฐาน ทั น สมั ย
และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ ๒ น าระบบดิ จิ ทั ล มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน และการบริ ห าร
ราชการ
แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบดิจิทัล งานพื้นฐานของรัฐแบบรวมศูนย์
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูล และการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
- พั ฒ นาระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ อย่ า งสมบู ร ณ์ แ บบ
(New GFMIS) โดยเป็นฐานข้อมูลกลางแบบ Matrix และ Online Real Time
เป้าหมายกิจกรรม ยกระดับการบริหารการเงินการคลังของประเทศด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
แผนงานที่ ๓ สนับสนุนให้นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน การบริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.๒ พัฒ นาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ ในด้านการบริห ารจัดการข้อมูล
การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
เป้าหมายกิจกรรม บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูลการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
๓.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน (Collaboration)
เป้าหมายกิจกรรม
1. มีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับทราบเพื่อสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารราชการแผ่นดิน (Open Government)
2. มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการนาไปใช้พัฒนาต่อยอด
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ก าลั ง คนภาครั ฐ มี ข นาดที่ เ หมาะสมและ
มีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์ที่ ๑ จั ด ก าลั ง คนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความจ าเป็ น ในการบริ ก าร
สาธารณะที่สาคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานที่ ๑ วางแผนก าลั ง คนให้ ส อดคล้ อ งกั บ บทบาทของภาครั ฐ
ทิศทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายแผนงาน มีกาลังคนที่เหมาะกับงาน/ชนิด/คุณภาพในเวลาที่
ต้องการ ที่สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์ที่ ๓ พั ฒ นาทั ก ษะและสมรรถนะใหม่ เ พื่ อ สร้ า งความพร้ อ ม
เชิงกลยุทธ์ให้กับกาลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets)
แผนงานที่ ๔ สร้างวัฒ นธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์ สาหรับการเป็น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง
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- จัดหลักสูตรผู้นาคุณธรรมที่เป็นตัวอย่าง
- จัดกิจกรรมที่เน้นการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม
เป้าหมายแผนงาน ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี ค่ า นิ ย มและ
อุดมการณ์ที่กล้ายืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องแยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์สาธารณะ
และดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ด้านการป้องปราม (๑)
กลยุทธ์ที่ ๒ ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
ผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และเป็ นตัว อย่างในการบริห ารงานด้ว ยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อย
ปละละเลยไม่ดาเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
๒.๓ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบให้ มี ก าร
บริหารจัดการหน่วยงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
เป้าหมายกิจกรรม บูรณาการกับการพัฒนาและดารงความประพฤติที่ดี
ของเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ เข้าด้ว ยกัน อัน ได้แก่ การส่ งเสริมคุณธรรม การเสริมสร้า งจริยธรรม และ
การกวดขันวินัย โดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและ
มีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน
๓.๓ วางระบบการประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ การทุ จริ ต ประพฤติ มิ ช อบใน
ส่วนราชการเป็นประจาทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่
กาหนด
เป้าหมายกิจกรรม วางระบบการประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วัตถุประสงค์ที่ 5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
๒) เป้าหมายรวมที่
2. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง
6. มีร ะบบบริห ารจั ดการภาครัฐ ที่มี ประสิ ท ธิภ าพ ทั นสมัย โปร่งใส
ตรวจสอบได้ กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
๓) ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริ ต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(๓.๑) เป้ าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดสั ดส่ ว นค่าใช้จ่ายด้า น
บุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการ
ประกอบธุรกิจของประเทศ
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(3.2) แนวทางการพัฒนาที่
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
- พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการกาลังคน
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล
-ปรั บ รู ป แบบและวิ ธี ก ารด าเนิ น การของภาครั ฐ ให้ มี
ความร่วมมือกันระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ
- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร
4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ
พื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
(4.2) แนวทางการพั ฒ นาที่ 3
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพชุ ม ชน
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ มชน และการสร้า งความเข้ ม แข็ ง การเงิ น ฐานรากตามหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการ ทุน ที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน
๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ๔) ตัวชี้วัด ๕) กลยุทธ์ -

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)
 แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนากาลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่
ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 2561 - 2565 ของสานักงาน ก.พ.
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(พ.ศ. 2561 – 2580) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ส่วนที่ ๓ สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕64) ของสานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
๓.๑ ภาพรวม
๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล
๓.๑.๒ พันธกิจของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. กาหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง
2. พั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารของกระทรวง รวมทั้ ง การแปลง
นโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
3. ดาเนิ น การเกี่ยวกับการบริห ารและพัฒ นาบุ คลากรของกระทรวง
รวมถึงการกาหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
4. ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
7. เป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล สารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้ ค าแนะน า
เกี่ย วกับ นโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้
ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและ
การส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
๑) เป้าหมาย : หน่วยงานในสังกัดสามารถดาเนินงานตามนโยบายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100
๓) แนวทางการพัฒนา
(3.1) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
(3.2) เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
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๔) โครงการสาคัญ
(4.1) โครงการยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารของศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว ม
กระทรวงการคลัง
(4.2) โครงการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ว มระหว่ า งรั ฐ เอกชน และ
ประชาชน การจัดตั้งเพจและบริหารจัดการ facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลัง
(4.3) โครงการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและการจั ด ท าแผน/คู่ มื อ
การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร
๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร
๑) เป้าหมาย : บุคลากรมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข
๒) ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100
๓) แนวทางการพัฒนา
(3.1) ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข
(3.2) จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) โครงการ สาคัญ
(4.1) โครงการวิเคราะห์อัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
(4.2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
(4.3) โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่ดีของกระทรวงการคลัง
๓.๒.3 แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
๑) เป้าหมาย : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ
๒) ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100
๓) แนวทางการพัฒนา
(3.1) พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ รองรั บ การ
บริหารงานของกระทรวงการคลัง
๔) โครงการสาคัญ
(4.1) โครงการจั ด ท าระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
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3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖4)
3.3.1 ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้)
หน่วยงานในสังกัด

แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ)

กรม........

วงเงิน (ล้านบาท)

๑. ค่าธรรมเนียม......
๒. ค่าปรับ........
๓. ดอกเบี้ย ......

รัฐวิสาหกิจ.......

๑. ค่าเช่า .......
๒. ...........
๓. ............
รวมทั้งสิ้น
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๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด*

๒. เรื่อง พัฒนาเสริมสร้าง
คุณภาพบุคลากร

บาท
เงินกู้
ในประเทศ
ต่างประเทศ

หน่วย : บาท
อื่นๆ

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

รวม

-

-

-

-

-

-

โครงการยกระดับการให้บริการของ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง
รัฐ เอกชน และประชาชน การจัดตั้ง
และบริหารจัดการเพจ facebook
สถานีข่าวกระทรวงการคลัง
โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการ
จัดทาแผน/คู่มือการบริหารความเสี่ยง
ด้านการทุจริตขององค์กร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

2,044,000.00

44,000.00

-

-

-

2,000,000.00

โครงการวิเคราะห์อัตรากาลังของ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั
โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กร
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีด่ ี
ของกระทรวงการคลัง

-

-

2,000,000.00

-

แผนปฏิบัติราชการ
๑. เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน

165,544,000.00

44,000.00

44,000.00

-

-

-

2,000,000.00

-

-

-

-
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3. เรื่อง บริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

รวมทั้งสิ้น

เงินกู้
ต่างประเทศ

อื่นๆ

วงเงินรวม

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

ในประเทศ

รวม

163,500,000.00

-

-

-

163,500,000.00

-

โครงการจัดทาระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
(New GFMIS Thai)

163,500,000.00

-

-

-

163,500,000.00

-

165,544,000.00

44,000.00

-

-

163,500,000.00

2,000,000.00

แผนปฏิบัติราชการ
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แผนปฏิบัตริ าชการเรื่อง ลาดับ

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน

หน่วยงาน

หน้า

สตป.

1

กสค.

8

ศปท.

11

สบค.

15

ศทส.

19

โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีด่ ีของ
กระทรวงการคลัง

ศปท.

23

โครงการจัดทาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
7
(New GFMIS Thai)

ศทส.

26

1 โครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม กค.
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน การจัดตั้ง
2
และบริหารจัดการเพจ facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลัง
3

การพัฒนาเสริมสร้าง
คุณภาพบุคลากร
การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

แผนงาน/โครงการ

โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทาแผน/คู่มือการบริหารความเสี่ยง
ด้านการทุจริตขององค์กร

4 โครงการวิเคราะห์อัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
6

แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
ชื่อโครงการ ยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง
1. ผู้รับผิดชอบ
1) หน่วยงานรับผิดชอบ สานักตรวจสอบและประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นาย กฤษดา วัยวุฒิ โทรศัพท์ 021265800 ต่อ 2754
โทรสาร 022739769 E-mail address call@mof.go.th
2. หลักการและเหตุผล
รั ฐ บาลได้ป ระกาศนโยบายที่มุ่ งเน้ น การพัฒ นาการบริห ารราชการแผ่ นดิน ที่ครอบคลุ ม ทั้งการพัฒ นา
โครงสร้างหน่วยงาน ระบบงาน กระบวนการบริการประชาชนและการบริหารงานภายใน งบประมาณ
อัตรากาลัง และวัฒนธรรมและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งถือเป็นโอกาสและปัจจัยสนับสนุนให้เกิด
การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินบรรลุเป้าหมาย ดังนี้
(1) นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 10 “ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล”
- จัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และ
ตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
- กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว วางมาตรการทางกฎหมาย
มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหาย
แก่ประชาชน
- ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพิ่ม
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ค รอบคลุ ม การให้ บ ริการหลากหลายซึ่ งจะจัดตั้ งตามที่ชุ มชนต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเดิ น ทางไปติดต่อ ขอรับบริการได้โ ดยสะดวก การให้ บริการถึงตัว บุ คคลผ่ า นระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา
หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ เ ป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ก ารสร้ า งนวั ต กรรมในการท างานอย่ า งประหยั ด มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
- เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซง
จากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่าง ๆ
- ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็น ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุ จริต ควบคู่กับการบริห ารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภ าพเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก
หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่อง
โอกาสการทุจ ริต เช่น ระเบี ยบการจั ดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
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- ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่
ในการปฏิรูปทุกด้าน
- เร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการ มีโอกาสประเมิน
ระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน
- ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซง
หรือขัดขวาง
(2) นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล เพื่อมุ่ง
สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” โดยเน้น
การใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่ม เพื่อขับเคลื่อนประเทศตาม
แนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดยกาหนดให้มีการปฏิรูปภาครัฐสู่การเป็น
ระบบราชการ 4.0 ที่มียุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นตัวชี้นา ส่งเสริมให้ภ าครัฐปรับตัวให้เข้ากับ
เศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพการทางานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการ
บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Government Integration)
การนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Smart Operations) เพื่อให้เกิดความประหยัดและคุ้มค่า
ยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Citizencentric Services) ซึ่งนโยบายนี้ถือเป็นโอกาสสาคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
ให้ประสบความสาเร็จ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยการนา
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความประหยัดและคุ้มค่า
4. ผลผลิต (Output)
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) จานวนงานบริการที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริการร่วม
ผลลัพธ์ (outcome)
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
มีระบบเทคโนโลยีในการให้บริการประชาชน เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูล หรือติดตามเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงการคลัง
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูล/รับฟังปัญหาและให้คาปรึกษาแก่ประชาชนในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงการคลัง
6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ผู้รับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง
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7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2565

กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1. กาหนดกรอบแนวทางการยกระดับการ
ให้บริการของศูนย์บริการร่วม
1.1) ร่างกรอบแนวทางการยกระดับการให้บริการ
ของศูนย์บริการร่วม (ดาเนินการแล้วในปี 62)
1.2) ผูบ้ ริหารให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการ
ยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม
2. ยกระดับการให้บริการข้อมูล/คาปรึกษาแก่
ประชาชนผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง
โดยการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่าน
ช่องทางดิจิทัล
2.1) สารวจและรวบรวมเอกสาร
2.2) กาหนดหัวข้อรายการในฐานข้อมูล
2.3) ออกแบบระบบฐานข้อมูล
2.4) นาข้อมูลเอกสารเข้าระบบฐานข้อมูล
3. สนับสนุนให้เกิดการใช้งานบริการของ
ศูนย์บริการร่วม
3.1 ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในการ
Update ข้อมูลการให้บริการประชาชนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นปัจจุบนั สม่าเสมอ และมีการ
เชื่อมโยงงานบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวกับ
เว็บไซต์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง เพื่อเป็น
ศูนย์กลางข้อมูล ตลอดจนรับฟังปัญหาและให้
คาปรึกษาแก่ประชาชนในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ภารกิจของกระทรวงการคลัง
3.2 ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านช่องทาง
ต่างๆ พร้อมรับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อนามา
พัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ ต่อไป
4. ทบทวนขอบเขตภารกิจและงานบริการให้
สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป

8. ความสอดคล้อง
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลาดับแรก)
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
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ประเด็น
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลาดับรอง) 8.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
 แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เป้าหมายรวม
2. จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัวได้
รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
1. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
เป้าหมายประเด็นปฏิรูปที่ 1
3. การให้ข้อมูลและคาปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางด้วยการ
นาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
1. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ
แผนงานที่ 1 กาหนดช่องทางการให้คาปรึกษาแก่ประชาชนที่เหมาะสม เพื่อให้ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
เป้าหมายแผนงาน
1. ให้ประชาชนได้รับข้อมูล คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทาง
ทีเ่ หมาะสม
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
1. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ
แผนงานที่ 1 กาหนดช่องทางการให้คาปรึกษาแก่ประชาชนที่เหมาะสม เพื่อให้ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
กิจกรรม
1.1 จัดเตรียมความพร้อมในการให้คาปรึกษา ทั้งด้านทรัพยากร ด้านการจัดบริการ และด้าน
เทคโนโลยี
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
1. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster,
Easier and Cheaper)
แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชน
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เป้าหมายแผนงาน
1. การอนุมัติ/อนุญาตของประชาชน และผู้ประกอบการเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster,
Easier and Cheaper) ลดการขอข้อมูล และเอกสารซ้าซ้อนจากผู้ขอรับบริการ
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
1. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster,
Easier and Cheaper)
แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชน
กิจกรรม
1.1 ปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการให้บริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน เพื่ออานวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
เป้าหมายกิจกรรม
1. หน่วยงานภาครัฐมีแผนการปรับปรุงการให้บริการประชาชน
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
1. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster,
Easier and Cheaper)
แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชน
กิจกรรม
1.2 ดาเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อติดขัดในการบริการประชาชน เช่น แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุมัติอนุญาตในภาครัฐ
เป้าหมายกิจกรรม
1. หน่วยงานภาครัฐแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ (ถ้ามี)
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
1. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster,
Easier and Cheaper)
แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชน
กิจกรรม
1.3 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการให้บริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
โดยเป็นระบบที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้
เป้าหมายกิจกรรม
1. หน่วยงานภาครัฐมีระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการให้บริการ
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
1. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster,
Easier and Cheaper)
แผนงานที่ 2 จัดให้มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัล และศูนย์บริการร่วม
กิจกรรม
2.1 จัดให้มีศูนย์บริการร่วมในระดับกระทรวง และจังหวัดที่รองรับการขอรับบริการต่างๆ ของ
หน่วยงานในสังกัดได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
เป้าหมายกิจกรรม
1. ประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อรับบริการของแต่ละกระทรวง
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
1. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster,
Easier and Cheaper)
แผนงานที่ 2 จัดให้มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัล และศูนย์บริการร่วมกิจกรรม
2.4 ยกระดับศูนย์บริการร่วมต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้รองรับบริการแบบเบ็ดเสร็จ
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
1. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster,
Easier and Cheaper)
แผนงานที่ 2 จัดให้มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัล และศูนย์บริการร่วม
กิจกรรม
2.5 สนับสนุนให้เกิดการใช้งาน เช่น การประชาสัมพันธ์ การสร้างแรงจูงใจ (Incentives) ให้
ประชาชนขอรับบริการภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น การสร้างความมั่นคงปลอดภัย
ของการให้บริการให้ประชาชนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น เป็นต้น
เป้าหมายกิจกรรม
1. ประชาชนได้รับบริการแบบเบ็ดเสร็จและมีความพึงพอใจในการใช้บริการในระดับสูงขึ้น
8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ 8.5 แผนความมั่นคงแห่งชาติ ด้าน 8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน

ไม่มีข้อมูล

8.8 แผนของหน่วยงาน
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9. วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ ................0................ บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
☐ งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จานวนเงิน ............... บาท
☐ งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จานวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ..............
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จานวนเงิน ............................. บาท
☐ อื่นๆ โปรดระบุ
จานวนเงิน …….0…….. บาท
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2562

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
0
0
0

ไตรมาสที่ 4
0

รวม
0

ปีงบประมาณ 2563

0

0

0

0

0

ปีงบประมาณ 2564

0

0

0

0

0

รวมทั้งสิ้น

0
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
ชื่อโครงการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน การจัดตั้งเพจและบริหารจัดการ
facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

1. ผู้รับผิดชอบ
(1) หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มสารนิเทศการคลัง สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาว วราพร ซมมิน โทรศัพท์ 02-1265800 ต่อ 2117
โทรสาร 02-2739763 E-mail address info@mof.go.th
2. หลักการและเหตุผล
สื่อ Social เป็นสื่อสมัยใหม่ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาายขนาดใหญ่ได้ดี และ Facebook เป็นเครือข่ายทาง
สังคมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยจานวนผู้ใช้ถึง 1,790 ล้านบัญชี และเกือบ 1,200 ล้านบัญชี มีการใช้งาน
อย่างต่อเนื่องทาให้ Facebook กลายเป็นพื้นที่ที่เกิดบทสนทนามากที่สุด และแพร่กระจายไปได้รวดเร็ว
ที่สุด มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคมกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างองค์กรกับ
กลุ่มเป้าหมาย ทาให้ภาครัฐอย่างกระทรวงการคลังต้องหันมาเอาใจใส่อย่างจริงจังกับสื่อประเภทดังกล่าว
เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของประชาชน และสามารถให้บริการผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อขยายช่องทางในการสื่อสารข้อมูลของกระทรวงการคลังสู่ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
พฤติกรรมการเปิดรับสาร
2. เพื่อเปิดรับฟังเสียงของประชาชน หรือ ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ผ่านการสื่อสารแบบ 2 ทาง
3. เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการดาเนินงานของกระทรวงกาคลัง
4. ผลผลิต (Output)
มีการจัดตั้งและบริหารงานเพจ Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ (outcome)
ประชาชนมีโ อกาสได้ รั บ ทราบงาน/นโยบาย/ภารกิ จ ของกระทรวงการคลั ง โดยตรง โดยไม่ ต้ อ งผ่ า น
สื่อมวลชน
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
ระยะแรก มีการจัดตั้งเพจ Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลัง ระยะต่อมา มีการบริหารจัดการ
จัด event ต่างๆ ผ่านเพจ Facebook สถานนีข่าวกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีช่องทางในการทาความเข้าใจ และตอบข้อซักถามให้แก่ประชาชนโดยตรง
6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ประชาชน/นักลงทุน/ภาคธุรกิจ
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7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
กิจกรรม

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2564

ปีงบประมาณ 2563
Q1 Q2 Q3 Q4

ปีงบประมาณ 2564
Q1 Q2 Q3 Q4

ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4

1.แผนการสร้าง
ความรับรู้ความ
เข้าใจแก่
ประชาชนของ
กระทรวงการคลัง
(เพจ Facebook
“สถานีข่าว
กระทรวงการคลัง
: Ministry
of Finance
News Station”)
(เสร็จสิ้นในปีงบ
2562)
2. อบรมและจัดตั้ง
ทีมแอดมินกลาง
เพื่อบริหารจัดการ
เพจสถานีข่าว
กระทรวงการคลัง
3. การจัดประชุม
เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยน
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่าง
แอดมินสื่อ
โซเชียลมีเดียของ
หน่วยงานใน
สังกัด
กระทรวงการคลัง
ด้วยกัน
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8. ความสอดคล้อง
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลาดับแรก)
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็น
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลาดับรอง) 8.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ 8.5 แผนความมั่นคงแห่งชาติ ด้าน 8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน
ไม่มีข้อมูล
8.8 แผนของหน่วยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ ................0................ บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
☐ งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จานวนเงิน ....... ........ บาท
☐ งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จานวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ..............
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จานวนเงิน ............................. บาท
☐ อื่นๆ โปรดระบุ จานวนเงิน …….…….. บาท
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2562

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
0
0
0

ไตรมาสที่ 4
0

รวม
0

ปีงบประมาณ 2563

0

0

0

0

0

ปีงบประมาณ 2564

0

0

0

0

0

รวมทั้งสิ้น

0
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
ชื่อโครงการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทาแผน/คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร
1. ผู้รับผิดชอบ
1) หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นาย พจนารถ พลศรี โทรศัพท์ 0 2126 5800 ต่อ 2583
โทรสาร E-mail address acoc.mof@gmail.com
2. หลักการและเหตุผล
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆที่ค้นหาต้น
ตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจาเป็นต้องเช็คล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหา
การทุ จ ริ ต ที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ ง เป็ น หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ และเป็ น เจตจ านงของ
กระทรวงการคลังที่ร่วมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการคลัง จึงได้จัดทาคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs :
FRAUD RISK - ASSESSMENTS) โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับกระทรวงการคลัง
และผู้สนใจในการสร้ างความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้ หน่ว ยงานมีมาตรการ
ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิต (Output)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง
ผลลัพธ์ (outcome)
เป็นการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
ความสาเร็จของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
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7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
กิจกรรม

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อ
ร้องเรียนการทุจริต
กระทรวงการคลัง
2. กาหนดแบบฟอร์ม
การประเมินความเสี่ยง เสนอ
รองปลัดกระทรวงการคลังและ
แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
3. ประเมินความเสี่ยงรอบ
6 เดือน
4. นาข้อมูลการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต
กระทรวงการคลังรายงาน
ผู้บริหาร และสานักงาน ป.ป.ท.
เบื้องต้น
5. ประเมินความเสี่ยงรอบ
12 เดือน
6. นาข้อมูลการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต
กระทรวงการคลังรายงาน
ผู้บริหาร และสานักงาน ป.ป.ท.
*หมายเหตุ : มีการเพิ่มขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมในข้อที่ 4 นาข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กระทรวงการคลังรายงานผู้บริหาร และสานักงาน ป.ป.ท. เพื่อรายงานให้ผู้บริหาร และสานักงาน ป.ป.ท.
รับทราบหัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระทรวงการคลัง เบื้องต้น
8. ความสอดคล้อง
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลาดับแรก)
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็น
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลาดับรอง) 12

8.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
 แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายรวม
ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) อยู่ใน
2๐ อันดับแรกของโลกในปี 2579
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
2. ด้านการป้องปราม (1)
เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป
ให้มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดย
สุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
2. ด้านการป้องปราม (1)
กลยุทธ์
2. ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตั ว อย่ า งในการบริ ห ารงานด้ ว ยความซื่ อ ตรงและรั บ ผิ ด ชอบ กรณี ป ล่ อ ยปละละเลยไม่
ดาเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
เป้าหมายของกลยุทธ์
- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องกาหนดนโยบายในการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรมความซื่อตรง
(Integrity) โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบริการประชาชนด้วยจิตบริการ โดยมีมาตรการในการ
ปฏิเสธการรับ สินบน สินน้าใจ และค่าอานวยความสะดวกจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกรูปแบบ ตลอดจนมีมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ และ
ภาคประชาสังคม รวมถึงสร้างจิตสานึกความพร้อมรับผิด (Accountability) เมื่อมีการทุจริต
ประพฤติมิช อบในหน่ ว ยงาน โดยจัดทาเป็นกฎหมายส่ งเสริมการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
2. ด้านการป้องปราม (1)
กลยุทธ์
2. ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ และเป็น
ตั ว อย่ า งในการบริ ห ารงานด้ ว ยความซื่ อ ตรงและรั บ ผิ ด ชอบ กรณี ป ล่ อ ยปละละเลย
ไม่ดาเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
กิจกรรม
2.3 หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
หน่ ว ยงานตามมาตรการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบที่ ค ณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
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เป้าหมายของกิจกรรม
บู ร ณาการกั บ การพั ฒ นาและด ารงความประพฤติ ที่ ดี ข องเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เข้ า ด้ ว ยกั น
อันได้แก่ การส่งเสริมคุณธรรม การเสริมสร้างจริยธรรม และการกวดขันวินัย โดยให้มีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ 8.5 แผนความมั่นคงแห่งชาติ ด้าน 8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน

ไม่มีข้อมูล

8.8 แผนของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการคลัง
(พ.ศ.2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการคลัง
(พ.ศ.2560-2564)
9. วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ ................0................ บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
☐ งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จานวนเงิน ............... บาท
☐ งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จานวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ..............
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จานวนเงิน ............................. บาท
☐ อื่นๆ โปรดระบุ
จานวนเงิน …….…….. บาท
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2563

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
0
0
0

ไตรมาสที่ 4
0

รวม
0

ปีงบประมาณ 2564

0

0

0

0

0

ปีงบประมาณ 2565

0

0

0

0

0

รวมทั้งสิ้น

0
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
ชื่อโครงการ โครงการวิเคราะห์อัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. ผู้รับผิดชอบ
1) หน่วยงานรับผิดชอบ สานักบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ศิริวรรณ อินทร์ไทยวงศ์ โทรศัพท์ 0 2126 5800 ต่อ 2669
โทรสาร 0 2273 9217 E-mail address gdows_mof@yahoo.com
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยปัจจุบันสานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีภารกิจที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ การบริหารจัดการงานระบบ
บริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (GFMIS) ที่ ไ ด้ รั บ โอนมาจากส านั ก เลขาธิ ก าร
นายกรั ฐ มนตรี ในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งขณะนี้กาลั งพัฒนาระบบบริห ารการเงินการคลั งภาครัฐ แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ให้ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 7,852 หน่วย
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 และการดูแล
กองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด นอกจากนี้ ยังมีภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง ก.พ. ได้
มอบหมายให้ส่วนราชการเป็นผู้ดาเนินการเอง ภารกิจด้านการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองและ
การดาเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลัง การรับเรื่อง
ร้ อ งเรี ย น ร้ อ งทุ กข์ การก าหนดแผนงานเกี่ย วกับ ปราบปรามการทุจ ริต และการพั ฒ นาและปรั บปรุ ง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ส่วนราชการในสังกัด ซึ่งปัจจุบันได้มี ปริมาณและคุณภาพของงาน
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประกอบกับมาตรการบริหารจัดการกาลังภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) ได้มุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการ
กาลั งคนเพื่อรองรั บ การขับ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ช าติ โดยมีเป้าหมายให้ ภ าครัฐ มีกาลั งคนในภาพรวมทั้ ง
ประเภทและขนาดที่เหมาะสม ตลอดจนให้ ความส าคัญกับการติดตามประเมินผลการใช้กาลังคน และ
การนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและวางแผนกาลังคน สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
จึ ง มีค วามจ าเป็ น จะต้อ งทบทวนภารกิจ และวิ เคราะห์ อั ตราก าลั งภายในส่ ว นราชการ เพื่อ รองรั บการ
เปลี่ยนแปลงของภารกิจตามที่ได้กล่าวมา
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์/แนวทางในการพิจารณากรอบอัตรากาลัง
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง กับภารกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. เพื่อมีแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์หรือกาหนดแผนงาน/โครงการในการสรรหา พัฒนา รักษาไว้ และใช้
ประโยชน์กาลังคนของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ให้พร้อมขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
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4. ผลผลิต (Output)
แผนกรอบอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
ผลลัพธ์ (outcome)
สานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีกาลังคนที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
มีการดาเนินการวิเคราะห์อัตรากาลังในสานักงานปลัดกระทรวงการคลังอย่างเป็นระบบ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมด้านกาลังคน
2. มีการจัดทาแผนอัตรากาลังเพื่อให้กาลังคนมีความเหมาะสม สอดคล้อง กับภารกิจและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
3. มีการก าหนดกลยุ ท ธ์ใ นการสรรหา พัฒ นา รั กษาไว้ และใช้ป ระโยชน์ กาลั ง คนของส านั กงานปลั ด
กระทรวงการคลัง ให้พร้อมขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในอนาคต
6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
สานักงานปลัดกระทรวงการคลังและบุคลากร
7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
กิจกรรม

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2564

ปีงบประมาณ 2563
Q1 Q2 Q3 Q4

ปีงบประมาณ 2564
Q1 Q2 Q3 Q4

ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
2. ศึกษานโยบายการบริหารกาลังคน
ภาครัฐ
3. ทบทวนและวิเคราะห์บทบาท
ภารกิจ รวมทั้งทิศทางของหน่วยงาน
ในอนาคต
4. ขออนุมัติและจัดประชุมสัมมนา
เพื่อให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์
อัตรากาลัง
5. เก็บข้อมูลกระบวนการทางานของ
ทุกหน่วยงาน
6. จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ
พิจารณาทบทวนผลการจัดเก็บข้อมูล
7. วิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน
กาลังคน
8. จัดทาร่างแผนอัตรากาลังของ
สป.กค. และ สร.กค.
9. เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างแผนอัตรากาลังฯ
10. แจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
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8. ความสอดคล้อง
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลาดับแรก)
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย
2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ประเด็น
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
5.1 ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลาดับรอง) 8.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เป้าหมายรวม
4. จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพื่อสรรหา และรักษาไว้ซึ่งกาลังคนที่มี
คุณภาพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการทางานอย่างมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของ
ประชาชน
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
4. กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการบริการสาธารณะที่สาคัญ และ
ขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานที่ 1 วางแผนกาลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐทิศทางการปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายแผนงาน
1. มีกาลังคนที่เหมาะกับงาน/ชนิด/คุณภาพในเวลาที่ต้องการ ที่สอดคล้องกับบทบาทของ
ภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ 8.5 แผนความมั่นคงแห่งชาติ ด้าน 8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน

ไม่มีข้อมูล

8.8 แผนของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนากาลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่
ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 2561-2565
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9. วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ ........135,000........ บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
☐ งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จานวนเงิน .............. บาท
☐ งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จานวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล.......
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท
ภายนอกประเทศ .......................... บาท
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จานวนเงิน ........................ บาท
☑ อื่นๆ โปรดระบุ
กองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง จานวนเงิน …….135,000…….. บาท
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
0
0
0
0

0

0

รวม

ไตรมาสที่ 4
135,000

135,000

0

0

รวมทั้งสิ้น

135,000
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
1. ผู้รับผิดชอบ
(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นาย บุษกร เณรสูงเนิน โทรศัพท์ 02-126-5900 ต่อ 3405
โทรสาร E-mail address jeab@mof.go.th
2. หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี มี บ ทบาทส าคั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรเป็ น อย่ า งยิ่ ง
กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินการคลังของ
ประเทศ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสนับสนุนในการก้าวไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทุกมิติ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถ
นามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ เตรี ย มบุ ค ลากรผู้ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านด้ า นอื่ น ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ให้ มี
ความพร้อมที่จะปฏิบัติงานหรือสามารถประยุกต์ใช้งานที่ปฏิบัติได้
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถนาวิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูง
มาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
5. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
4. ผลผลิต (Output)
มีบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ผลลัพธ์ (outcome)
บุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนาวิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
จานวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมตามเป้าหมาย
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมาะสมตามตาแหน่งงาน บทบาท
หน้าที่ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง
7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
กิจกรรม

1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2565

ปีงบประมาณ 2563
Q1 Q2 Q3 Q4

ปีงบประมาณ 2564
Q1 Q2 Q3 Q4

ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4

1.วางแผน
โครงการ
2.ขออนุมัติ
โครงการ
3.ดาเนินการ
โครงการ
ฝึกอบรม
4.รายงาน
และ
ประเมินผล
โครงการ

8. ความสอดคล้อง
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลาดับแรก)
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย
1. ภาครั ฐ มี วั ฒ นธรรมการท างานที่ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละผลประโยชน์ ส่ ว นรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็น
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลาดับรอง) 8.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
 แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เป้าหมายรวม
2. จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัวได้
รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
4. กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับกาลังคน
ภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets)
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แผนงานที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัล และประเทศไทย 4.๐ (Digital Skills and Literacy)
เป้าหมายแผนงาน
1. กาลังคนภาครัฐมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสูงพร้อมรองรับการ
ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลและประเทศไทย 4.๐
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
4. กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับกาลังคน
ภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets)
แผนงานที่ 2 พัฒนาปรับเปลี่ยนทักษะ และสมรรถนะกาลังคน เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
บริบทการจัดการภาครัฐ
เป้าหมายแผนงาน
1. ภาครัฐมีกาลังคน มีทักษะและสมรรถนะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทันสมัย
และเป็นสากล
8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เป้าหมายรวม
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย อานาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
- พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
8.5 แผนความมั่นคงแห่งชาติ ด้าน 8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน

ไม่มีข้อมูล

8.8 แผนของหน่วยงาน
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9. วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 19,667,420.00 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
☑ งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จานวนเงิน 502,300.00 บาท
☐ งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จานวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ..............
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จานวนเงิน ......................... บาท
☑ อื่นๆ โปรดระบุ เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังประจาปีงบประมาณ
จานวนเงิน 7,065,120.00 บาท
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบตั ิงาน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
341,400.00

รวม

ปีงบประมาณ 2563

ไตรมาสที่ 1
-

ไตรมาสที่ 4
526,020.00

867,420.00

ปีงบประมาณ 2564

-

-

1,000,000.00

1,000,000.00

2,000,000.00

ปีงบประมาณ 2565

200,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

4,700,000.00

รวมทั้งสิ้น

7,567,420.00
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีของกระทรวงการคลัง
1. ผู้รับผิดชอบ
1) หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นาย วิทยา เตชะมหานนท์ โทรศัพท์ 0 2126 5800 ต่อ 2566
โทรสาร E-mail address acoc.mof@gmail.com
2. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยกระทรวงการคลั งได้ ตระหนั ก ถึ ง การเสริ ม สร้า งทัศ นคติแ ละค่า นิ ย มเกี่ ยวกั บ ความซื่อ สั ต ย์สุ จ ริ ต
ได้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า และความส าคั ญ ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ที่ มี ค วามตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ย
ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต สมควรจะได้รับความยกย่องเพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกาลังใจแก่
ตนเองและวงศ์ตระกูล รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม จึงได้กาหนด ให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรที่สมควรยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์ เป็นประจาทุกปี พร้อมทั้ง
มอบโล่เชิดชูเกียรติและมอบใบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลัง อีกทั้งได้มีการเผยแพร่
องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้มีความตั้งมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น บุ ค ลากรในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง ให้ มี ค วามยื น หยั ด ต่ อ สู้ ป กป้ อ ง เพื่ อ
ความซื่อสัตย์สุจริต
3. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น บุ ค ลากรในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง ให้ มี ค วามพากเพี ย ร มุ่ ง มั่ น ให้ เ กิ ด
ความซื่อสัตย์สุจริต
4. ผลผลิต (Output)
มีก ารมอบโล่ เ ชิ ดชู เกี ย รติ แ ละใบประกาศเกีย รติคุ ณ ให้ แ ก่ผู้ ประพฤติ ตนชอบด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
โดยผู้ได้รับคัดเลือกฯเกิดจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริตในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต และการป้องกันการทุจริต
ผลลัพธ์ (outcome)
บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง เกิดจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริตใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันการทุจริต
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
ความสาเร็จของการดาเนินงานการจัดโครงการพิธีมอบโล่ “ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต” กระทรวงการคลัง
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง มีจิตสานึก ค่านิยม ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและมีภูมิคุ้มกัน และ
มีระดับความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
กิจกรรม

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

กิจกรรมที่ 1 : พิธีมอบโล่ผู้
ประพฤติตนชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
กระทรวงการคลัง
1.1 ศึกษารวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการดาเนิน
โครงการพิธีมอบโล่ฯ
1.2 จัดทาร่างโครงการพิธี
มอบโล่ฯ เพื่อประกอบขอ
อนุมัติจากผู้บริหาร
1.3 แจ้งหนังสือเวียนไปยัง
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
1.4 จัดโครงการพิธีมอบโล่ฯ
1.5 สรุปผลการดาเนิน
โครงการเพื่อนาเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
กิจกรรมที่ 2 : การเผยแพร่
องค์ความรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
* หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2564 และ ปีงบประมาณ 2565 มีการเพิ่มกิจกรรมที่ 2 การเผยแพร่องค์ความรู้
ในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรในส านั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง มี ค วามรู้
ความเข้าใจในการป้องกันและปราบการทุจริตมากยิ่งขึ้น
8. ความสอดคล้อง
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลาดับแรก)
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็น
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
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8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลาดับรอง) 8.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ 8.5 แผนความมั่นคงแห่งชาติ ด้าน 8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน

ไม่มีข้อมูล

8.8 แผนของหน่วยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ ........132,000....... บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
☑ งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จานวนเงิน ....... 132,000........ บาท
☐ งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จานวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล.......
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จานวนเงิน ............................. บาท
☐ อื่นๆ โปรดระบุ
จานวนเงิน …….0…….. บาท
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2563

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
0
44,000
0
0

รวม
44,000

ปีงบประมาณ 2564

0

44,000

0

0

44,000

ปีงบประมาณ 2565

0

44,000

0

0

44,000

รวมทั้งสิ้น

132,000
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
ชื่อโครงการ โครงการจัดทาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
1. ผู้รับผิดชอบ
1) หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นาย ธาดา ชพานนท์ โทรศัพท์ 02-126-5904
โทรสาร 02-273-9790 E-mail address thada@mof.go.th
2. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยส านั ก งานปลั ดกระทรวงการคลั ง ได้ จัด ท าโครงการพั ฒ นาระบบบริห ารการเงิ น การคลั งภาครั ฐ
แบบอิเล็กทรอนิ กส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เดิมที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2548 โดยปัจจุบันหน่วยงานต้องมีการค่าใช้จ่ายใน
การบารุงรักษาระบบค่อนข้างสูง และจานวนลิขสิทธิ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน รวมถึงการพัฒนา
ระบบสาหรับการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกด้วย ดังนั้น สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงมีนโยบายใน
การจัดหาระบบ New GFMIS Thai ให้มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น รองรับการขยายตั วในอนาคต
สามารถดูแลบริหารจัดการและพัฒนาด้วยทีมงานในประเทศ โดยใช้สถาปัตยกรรมที่เป็นระบบเปิด (Open
System) เพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาระบบ New GFMIS เพื่อทดแทนระบบ GFMIS ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
2. เพื่อให้ระบบ New GFMIS Thai ให้รองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานภายนอก ให้สามารถใช้งานได้
สอดคล้องกับกระบวนการปัจจุบัน
3. เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้ระบบเดิมที่ล้าสมัย ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของ ผลิตภัณฑ์และไม่
รองรับความต้องการปัจจุบัน
4. ผลผลิต (Output)
ได้ระบบ New GFMIS Thai สามารถใช้งานทดแทนระบบเดิม
ผลลัพธ์ (outcome)
หน่วยงานราชการสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ New GFMIS Thai ได้ทั่วประเทศ
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS
Thai)
5. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
มีระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ที่มีประสิทธิภาพ
มีความยืดหยุ่น รองรับการขยายตัวในอนาคต สามารถดูแลบริหารจัดการและพัฒนาได้ด้วยทีมงานใน
ประเทศ
6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และหน่วยเบิกจ่ายทั่วประเทศ
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7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
กิจกรรม

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2565

ปีงบประมาณ 2563
Q1 Q2 Q3 Q4

ปีงบประมาณ 2564
Q1 Q2 Q3 Q4

ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4

1. เอกสารออกแบบการทางาน
2. การจัดทาแผนการทดสอบ
ระบบงาน
3.การนาร่องใช้งานและ
ประเมินผล
4.การอบรมและใช้งานจริง
8. ความสอดคล้อง
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลาดับแรก)
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็น
4. ภาครัฐมีความทันสมัย
4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็น
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลาดับรอง) 8.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
 แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เป้าหมายรวม
1. จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล
 แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
2. ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 2 นาระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
แผนงานที่ 2 การพัฒนาระบบดิจิทัล งานพื้นฐานของรัฐแบบรวมศูนย์ รองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูล และการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
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เป้าหมายแผนงาน
1. เพื่อให้มีระบบดิจิ ทัลส าหรับใช้ในงานพื้นฐานในลักษณะรวมศูนย์ เชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ และลดการลงทุนซ้าซ้อนของหน่วยงาน
 แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
2. ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 2 นาระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
แผนงานที่ 2 การพัฒนาระบบดิจิทัล งานพื้นฐานของรัฐแบบรวมศูนย์ รองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูล และการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
กิจกรรม
2.3 พัฒ นาระบบบริห ารการเงิ นการคลั งภาครัฐ อย่างสมบูรณ์แบบ (New
GFMIS) โดยเป็นฐานข้อมูลกลางแบบ Matrix และ Online Real Time
เป้าหมายกิจกรรม
1. ยกระดับการบริหารการเงินการคลังของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เป้าหมายรวม
6. มีร ะบบบริ ห ารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิ ทธิภ าพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
แนวทางการพัฒนา
3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล ปรับรูปแบบ
และวิธีการดาเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือกันระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชน และ
ประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ
8.5 แผนความมั่นคงแห่งชาติ ด้าน 8.6 แผนแม่ บ ทภาคใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การบริ ก าร
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน

ไม่มีข้อมูล

8.8 แผนของหน่วยงาน นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. 2561-2580
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9. วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ ........817,500,000.......... บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
☐ งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จานวนเงิน ............... บาท
☐ งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จานวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล.......
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
☑ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............0…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................817,500,000................ บาท
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จานวนเงิน ............................. บาท
☑ อื่นๆ โปรดระบุ
จานวนเงิน …….0…….. บาท
จานวนเงิน …….0…….. บาท
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2562

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
81,750,000
0
0 163,500,000

245,250,000

ปีงบประมาณ 2563

122,625,000

408,750,000

แผนการปฏิบัติงาน

0 122,625,000 163,500,000

รวม

ปีงบประมาณ 2564

0 81,750,000

0

81,750,000

163,500,000

ปีงบประมาณ 2565

0

0

0

0

รวมทั้งสิ้น

0

817,500,000
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