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แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕64) 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ
ห้าปีและรายปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564)  
โดยมีความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐเป็นด้านหลัก ส าหรับแผนระดับที่ 2 มีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติใน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และ
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศมีความสอดคล้องใน 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีความสอดคล้องในยุทธศาสตร์ที่ 6  
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
และแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ 
เชิงกลยุทธ์เพ่ือการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 2561 - 2565 ของส านักงาน ก.พ. และนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ซึ่งแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง สามารถ
แบ่งได้เป็น 3 เรื่อง ได้แก่  

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน มีโครงการส าคัญ 3 โครงการ ได้แก่  
1.1 โครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง  
1.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน การจัดตั้ง

เพจและบริหารจัดการ facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลัง  
1.3 โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผน/คู่มือการบริหารความเสี่ยง

ด้านการทุจริตขององค์กร 
2. การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร มีโครงการส าคัญ 3 โครงการ ได้แก่  

2.1 โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
2.3 โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีของ

กระทรวงการคลัง 
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3. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีโครงการส าคัญ  
1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New 
GFMIS Thai)  

ทั้งนี้  การด าเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง สามารถประมาณการเงินงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินการ
รวมทั้งสิ้น 165,544,000.00 บาท โดยแบ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 44,000.00 บาท และ
เงินกู้ต่างประเทศ 163,500,000.00 บาท และแหล่งอ่ืนๆ 2,000,000.00 บาท 
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย  
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์

ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและ 

เป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการ

น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย   

4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  

มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  
5.1 ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนท่ีมีคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วน

ร่วมต่อต้านการทุจริต 
6.2 บุคลากรภาครั ฐ ยึ ดมั่ น ในหลั กคุณธรรม  จริ ยธ รรมและ 

ความซื่อสัตย์สุจริต 
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

1. สามารถพัฒนาการท างานของหน่วยงาน โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการบริหารจัดการในการให้บริการประชาชนและเพ่ิมอ านวยความสะดวกในช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสาร  

2. สามารถพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีระบบ
การท างานที่เป็นดิจิทัล มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัว การน านวัตกรรม เทคโนโลยี และข้อมูล
ขนาดใหญ ่มาใช้ในการตัดสินใจและบริหารงาน 

3. สามารถวางแผนขนาดก าลั งคนที่ เหมาะสมตามภารกิจ และ 
พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดความคิด
สร้างสรรค์ด้วยการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้แก่บุคลากร 
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4. สามารถเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่
บุคลากร ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง  

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

(๑) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
 เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ  

ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

1. สามารถพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยมุ่งเน้น
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือให้เกิดงานบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามความต้องการ
ของประชาชน รวมทั้งเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย  

2. สามารถเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้มีขนาด
ก าลังคนที่เหมาะสมและมีทักษะและสมรรถนะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทันสมัย และเป็นสากล 

3. สามารถน าเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
มาช่วยในการปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า คล่องตัว และเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

2.1) แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 

 แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 

 เป้าหมายของแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยน
เป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
สามารถพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดย

มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดงานบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส ตามความต้องการของประชาชนรวมทั้งเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือให้ประชาชน/ภาคเอกชนได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ ได้มีส่วนร่วม
ตรวจการบริหารงานของภาครัฐได้สะดวกขึ้น ตามพฤติกรรมการเปิดรับสารที่ตนเองถนัด 

2.2) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

 แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 
“ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 
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 เป้าหมายของแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
สามารถท าให้ เกิดการปฏิบัติ งานเทียบได้กับ

มาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ 
เวลา พ้ืนที่ และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล  

2.3) แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา  

1. ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและ
นโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้
ความสามารถสูง  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม
ในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
1. สามารถก าหนดขนาดก าลังคนที่เหมาะสมตาม

ภารกิจของหน่วยงานและพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. สามารถเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ มี

ทักษะและสมรรถนะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทันสมัย และเป็นสากล 

(2) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
สามารถท าให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับ

ความซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง รวมทั้งการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการป้องกันการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 

 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

 เป้าหมายของแผนย่อย คดีทุจริต และประพฤติมิชอบลดลง 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
1. สามารถท าให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับ

ความซื่อสัตย์สุจริต โดยให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากร
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ในสังกัดกระทรวงการคลังและการจัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ เช่น การเผยแพร่องค์ความรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากร และการจัดให้มีพิธีมอบโล่ผู้ประพฤติตนชอบด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตกระทรวงการคลัง เป็นต้น 

2. สามารถท า ให้ เกิดการสร้ า งธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และ 

ตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับการให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ 
แผนงานที่ ๑ ก าหนดช่องทางการให้ ค าปรึกษาแก่ประชาชนที่เหมาะสม 

เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
เป้าหมายแผนงาน ให้ประชาชนได้รับข้อมูล ค าปรึกษาจากหน่วยงาน

ของรัฐ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางที่เหมาะสม 
๑.๑ จัดเตรียมความพร้อมในการให้ค าปรึกษา ทั้งด้านทรัพยากร ด้านการ

จัดบริการ และด้านเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่ เร็วขึ้น  

ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper) 
แผนงานที่ ๑ ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพ่ือ

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
๑.๑ ปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการให้บริการที่กระทบต่อชีวิต

และความเป็นอยู่ของประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
เป้าหมายกิจกรรม หน่วยงานภาครัฐมีแผนการปรับปรุงการให้บริการ

ประชาชน 
๑.๒ ด าเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อติดขัดในการบริการประชาชน เช่น แก้ไข

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัต ิอนุญาตในภาครัฐ 
เป้าหมายกิจกรรม หน่วยงานภาครัฐแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ

การให้บริการ (ถ้ามี) 
๑.๓ พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับการให้บริการที่กระทบต่อชีวิต และ

ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเป็นระบบที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้ 
เป้าหมายกิจกรรม หน่วยงานภาครัฐมีระบบดิจิทัลเ พ่ือรองรับการ

ให้บริการ 
แผนงานที่ ๒ จัดให้มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัล และ

ศูนย์บริการร่วม 
๒.๑ จัดให้มีศูนย์บริการร่วมในระดับกระทรวง และจังหวัด ที่รองรับการ

ขอรับบริการตา่ง ๆ ของหน่วยงานในสังกัด ได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
เป้าหมายกิจกรรม ประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อรับ

บริการของแต่ละกระทรวง 
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๒.๔ ยกระดับศูนย์บริการร่วมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้รองรับบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ 

๒.๕ สนับสนุนให้เกิดการใช้งาน เช่น การประชาสัมพันธ์การสร้างแรงจูงใจ 
(Incentives) ให้ประชาชนขอรับบริการภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยของการให้บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น เป็นต้น 

เป้าหมายกิจกรรม ประชาชนได้รับบริการแบบเบ็ดเสร็จและมีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการในระดับสูงขึ้น 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ ๒ น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหาร
ราชการ 

แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบดิจิทัล งานพ้ืนฐานของรัฐแบบรวมศูนย์ 
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูล และการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

- พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐอย่างสมบูรณ์แบบ  
(New GFMIS) โดยเป็นฐานข้อมูลกลางแบบ Matrix และ Online Real Time 

เป้าหมายกิจกรรม ยกระดับการบริหารการเงินการคลังของประเทศด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงานที่ ๓ สนับสนุนให้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน การบริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๒ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ ในด้านการบริหารจัดการข้อมูล  
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

เป้าหมายกิจกรรม บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูลการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 

๓.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน (Collaboration) 
เป้าหมายกิจกรรม 
1. มีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับทราบเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการ

บริหารราชการแผ่นดิน (Open Government) 
2. มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการน าไปใช้พัฒนาต่อยอด 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ : ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและ 

มีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการบริการ

สาธารณะที่ส าคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
แผนงานที่ ๑ วางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐ 

ทิศทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
เป้าหมายแผนงาน มีก าลังคนที่เหมาะกับงาน/ชนิด/คุณภาพในเวลาที่

ต้องการ ที่สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เ พ่ือสร้างความพร้อม 

เชิงกลยุทธ์ให้กับก าลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 
แผนงานที่ ๔ สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์ส าหรับการเป็น

เจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง 
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- จัดหลักสูตรผู้น าคุณธรรมที่เป็นตัวอย่าง 
- จัดกิจกรรมที่เน้นการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม 
เป้าหมายแผนงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีค่านิยมและ

อุดมการณ์ที่กล้ายืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องแยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์สาธารณะ 
และด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ : ด้านการป้องปราม (๑) 
กลยุทธ์ที่ ๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ

ผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ  กรณีปล่อย  
ปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

๒.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจต้องรับผิดชอบให้มีการ
บริหารจัดการหน่วยงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 

เป้าหมายกิจกรรม บูรณาการกับการพัฒนาและด ารงความประพฤติที่ดี
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าด้วยกัน อันได้แก่ การส่งเสริมคุณธรรม การเสริมสร้างจริยธรรม และ  
การกวดขันวินัย โดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีต่อสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ 

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและ 
มีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน 

๓.๓ วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบใน 
ส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

เป้าหมายกิจกรรม วางระบบการประเมินความเสี่ ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ที่ 5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

๒) เป้าหมายรวมที่  
2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการ
ประกอบธุรกิจของประเทศ 

  



 

9 
 

(3.2) แนวทางการพัฒนาที่  
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ

บุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
- พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการก าลังคน

ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้

มาตรฐานสากล 
-ปรับรูปแบบและวิ ธีการด า เนินการของภาครัฐ ให้มี 

ความร่วมมือกันระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ 
- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 

(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน  
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการ ทุน ที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน 

๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ - 
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ - 
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ -  
๔) ตัวชี้วัด - 
๕) กลยุทธ์ - 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 

 แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่
ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 2561 - 2565 ของส านักงาน ก.พ.  

 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕64) ของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง  
๓.๑ ภาพรวม 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

๓.๑.๒ พันธกิจของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลง

นโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 

รวมถึงการก าหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

กระทรวงและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

และเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพ่ือเสริมสร้าง

ความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้ค าแนะน า

เกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้
ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและ
การส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

๑) เป้าหมาย : หน่วยงานในสังกัดสามารถด าเนินงานตามนโยบายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒) ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 

๓) แนวทางการพัฒนา 

(3.1) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
(3.2) เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
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๔) โครงการส าคัญ  

(4.1) โครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม 
กระทรวงการคลัง 

(4.2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน และ
ประชาชน การจัดตั้งเพจและบริหารจัดการ facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลัง 

(4.3) โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผน/คู่มือ 
การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร 

๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 

๑) เป้าหมาย : บุคลากรมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข 

๒) ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 

๓) แนวทางการพัฒนา 
(3.1) ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
(3.2) จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔) โครงการ ส าคัญ  
(4.1) โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
(4.2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(4.3) โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมท่ีดีของกระทรวงการคลัง 

๓.๒.3 แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๑) เป้าหมาย : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ 

๒) ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 

๓) แนวทางการพัฒนา 
(3.1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเ พ่ือรองรับการ

บริหารงานของกระทรวงการคลัง 
๔) โครงการส าคัญ  

(4.1) โครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลั งภาครั ฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
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3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖4) 

3.3.1 ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้) 

หน่วยงานในสังกัด แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ล้านบาท) 

กรม........ ๑. ค่าธรรมเนียม......  

๒. ค่าปรับ........   

๓. ดอกเบี้ย ......  

รัฐวิสาหกิจ.......  ๑. ค่าเช่า .......  

๒. ...........  

๓. ............  

รวมทั้งสิ้น    
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๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด*  165,544,000.00   บาท 
หน่วย : บาท 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน 
รายได้

หน่วยงาน 
เงินกู้ อื่นๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  
๑. เรื่อง เพ่ิมประสิทธภิาพ

การด าเนินงาน 
รวม - - - - - - 

 
โครงการยกระดับการให้บริการของ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง  

- - - - - - 

 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง
รัฐ เอกชน และประชาชน การจัดตั้ง
และบริหารจัดการเพจ facebook 
สถานีข่าวกระทรวงการคลัง 

- - - - - - 

 
โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการ
จัดท าแผน/คู่มือการบริหารความเสี่ยง
ด้านการทุจรติขององค์กร 

- - - - - - 

๒. เรื่อง พัฒนาเสริมสร้าง
คุณภาพบุคลากร 

รวม 2,044,000.00 44,000.00 - - - 2,000,000.00 

 
 
 

โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

- -    - 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั 

2,000,000.00  -  - - - 2,000,000.00 

โครงการเสรมิสร้างการเป็นองค์กร
คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมทีด่ี
ของกระทรวงการคลัง 

44,000.00  44,000.00   -   -   -   -  
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน 
รายได้

หน่วยงาน 
เงินกู้ อื่นๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  
3. เรื่อง บริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

รวม 163,500,000.00 - - - 163,500,000.00 - 

 
โครงการจดัท าระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

163,500,000.00 - - - 163,500,000.00 - 

รวมท้ังสิ้น  165,544,000.00 44,000.00 - - 163,500,000.00 2,000,000.00 
 

 



1 โครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม กค. สตป. 1

2
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน การจัดต้ัง

และบริหารจัดการเพจ facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลัง
กสค. 8

3
โครงการวิเคราะห์ความเส่ียงและการจัดท าแผน/คู่มือการบริหารความเส่ียง

ด้านการทุจริตขององค์กร
ศปท. 11

4 โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง สบค. 15

5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ศทส. 19

6
โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีดี่ของ

กระทรวงการคลัง
ศปท. 23

การบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
7

โครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 

(New GFMIS Thai)
ศทส. 26

หน้า

การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การด าเนินงาน

การพัฒนาเสริมสร้าง

คุณภาพบุคลากร

แผนปฏิบัตริาชการเรื่อง ล าดบั แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน



 

1 

 

แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
ชื่อโครงการ ยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง 

1. ผู้รับผิดชอบ 

1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักตรวจสอบและประเมินผล  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง     
กระทรวงการคลัง 

2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นาย กฤษดา   วัยวุฒิ    โทรศัพท์ 021265800 ต่อ 2754 
โทรสาร 022739769     E-mail address  call@mof.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลได้ประกาศนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารราชการแผ่นดินที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนา
โครงสร้างหน่วยงาน ระบบงาน กระบวนการบริการประชาชนและการบริหารงานภายใน งบประมาณ 
อัตราก าลัง และวัฒนธรรมและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งถือเป็นโอกาสและปัจจัยสนับสนุนให้เกิด
การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 
(1) นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 10 “ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล” 
-  จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และ
ตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 
-  กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว วางมาตรการทางกฎหมาย 
มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหาย
แก่ประชาชน 
-  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพ่ิม
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
-  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซง
จากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่าง ๆ 
-  ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก
หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่อง
โอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
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-  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่
ในการปฏิรูปทุกด้าน 
- เร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการ มีโอกาสประเมิน
ระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง 
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซง
หรือขัดขวาง 
(2) นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล เพ่ือมุ่ง
สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” โดยเน้น
การใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพ่ิม เพ่ือขับเคลื่อนประเทศตาม
แนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดยก าหนดให้มีการปฏิรูปภาครัฐสู่การเป็น
ระบบราชการ 4.0 ที่มียุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นตัวชี้น า ส่งเสริมให้ภาครัฐปรับตัวให้เข้ากับ
เศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพการท างานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการ  
บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Government Integration)  
การน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Smart Operations) เพ่ือให้เกิดความประหยัดและคุ้มค่า 
ยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Citizen-
centric Services) ซึ่งนโยบายนี้ถือเป็นโอกาสส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
ให้ประสบความส าเร็จ    

3. วัตถุประสงค์    
เพ่ือบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยการน า
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความประหยัดและคุ้มค่า  

4. ผลผลิต (Output)    
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) จ านวนงานบริการที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริการร่วม    

ผลลัพธ์ (outcome)   
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
มีระบบเทคโนโลยีในการให้บริการประชาชน เพ่ือติดต่อสอบถามข้อมูล หรือติดตามเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงการคลัง  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูล/รับฟังปัญหาและให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงการคลัง  

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

ผู้รับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง 
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7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     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. ก าหนดกรอบแนวทางการยกระดบัการ
ให้บริการของศนูย์บริการร่วม 
1.1) ร่างกรอบแนวทางการยกระดับการให้บริการ
ของศูนยบ์ริการร่วม (ด าเนินการแลว้ในปี 62) 
1.2) ผูบ้รหิารให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการ
ยกระดับการให้บริการของศูนยบ์รกิารร่วม 

            

2. ยกระดับการใหบ้ริการข้อมลู/ค าปรึกษาแก่
ประชาชนผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง 
โดยการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่าน
ช่องทางดิจิทัล 
2.1) ส ารวจและรวบรวมเอกสาร 
2.2) ก าหนดหัวข้อรายการในฐานข้อมูล  

2.3) ออกแบบระบบฐานข้อมลู 
2.4) น าข้อมลูเอกสารเข้าระบบฐานข้อมูล 

            

3. สนบัสนุนใหเ้กดิการใช้งานบริการของ
ศูนย์บริการร่วม  
3.1 ขอความร่วมมอืจากหนว่ยงานในการ 
Update ข้อมูลการให้บริการประชาชนทาง
อิเล็กทรอนกิส์ให้เปน็ปัจจุบนัสม่ าเสมอ และมกีาร 
เช่ือมโยงงานบริการทางอเิลก็ทรอนกิส์ดังกลา่วกับ
เว็บไซต์ศูนยบ์รกิารร่วมกระทรวงการคลัง เพื่อเปน็
ศูนย์กลางข้อมลู ตลอดจนรับฟังปญัหาและให้
ค าปรกึษาแก่ประชาชนในเรื่องทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภารกิจของกระทรวงการคลัง 
3.2 ประชาสมัพันธ์การให้บริการผ่านช่องทาง
ต่างๆ พรอ้มรับข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อน ามา
พัฒนาการให้บริการในด้านตา่งๆ ตอ่ไป 

            

4. ทบทวนขอบเขตภารกิจและงานบริการให้
สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 

            

8. ความสอดคล้อง 
8.1  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
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ประเด็น 
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส 
1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค  

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)    -   

8.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  
 แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เป้าหมายรวม 
2. จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล เพ่ือความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัวได้

รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
1. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
เป้าหมายประเด็นปฏิรูปที่ 1 
3. การให้ข้อมูลและค าปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางด้วยการ

น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
1. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ 
แผนงานที่ 1 ก าหนดช่องทางการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนที่เหมาะสม เพ่ือให้ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
เป้าหมายแผนงาน 
1. ให้ประชาชนได้รับข้อมูล ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านชอ่งทาง

ทีเ่หมาะสม 
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
1. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ 
แผนงานที่ 1 ก าหนดช่องทางการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนที่เหมาะสม เพ่ือให้ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
กิจกรรม 
1.1 จัดเตรียมความพร้อมในการให้ค าปรึกษา ทั้งด้านทรัพยากร ด้านการจัดบริการ และด้าน
เทคโนโลยี 
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
1. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, 

Easier and Cheaper) 
แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกแก่

ประชาชน 
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เป้าหมายแผนงาน 
1. การอนุมัติ/อนุญาตของประชาชน และผู้ประกอบการเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, 

Easier and Cheaper) ลดการขอข้อมูล และเอกสารซ้ าซ้อนจากผู้ขอรับบริการ 
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
1. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, 

Easier and Cheaper) 
แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกแก่

ประชาชน 
กิจกรรม 
1.1 ปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการให้บริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของ

ประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
เป้าหมายกิจกรรม 
1. หน่วยงานภาครัฐมีแผนการปรับปรุงการให้บริการประชาชน 
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
1. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, 

Easier and Cheaper) 
แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกแก่

ประชาชน 
กิจกรรม 
1.2 ด าเนินการแก้ไขปัญหา/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/อนุญาตจากภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกแก่

ประชาชน 
กิจกรรม 
1.3 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการให้บริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

โดยเป็นระบบที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้ 
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 ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์   - 

8.5 แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน   -    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชน 
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

8.7  นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8  แผนของหน่วยงาน      
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9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................0................ บาท  ประกอบด้วย 
กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
☐ งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ............... บาท  
☐ งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  

ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .............. 
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☐ อ่ืนๆ โปรดระบุ 

จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

10.  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2562 0 0 0 0 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  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  กระทรวงการคลัง 
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  

ชื่อ-นามสกลุ 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 ด้วยจ านวนผู้ใช้ถึง 1,790 ล้านบัญชี และเกือบ 1,200 ล้านบัญชี มีการใช้งาน
อย่างต่อเนื่องท าให้ Facebook กลายเป็นพ้ืนที่ที่เกิดบทสนทนามากที่สุด และแพร่กระจายไปได้รวดเร็ว
ที่สุด มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคมกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างองค์กรกับ
กลุ่มเป้าหมาย ท าให้ภาครัฐอย่างกระทรวงการคลังต้องหันมาเอาใจใส่อย่างจริงจังกับสื่อประเภทดังกล่าว 
เพ่ือให้เข้าถึงความต้องการของประชาชน และสามารถให้บริการผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม  

3. วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือขยายช่องทางในการสื่อสารข้อมูลของกระทรวงการคลังสู่ประชาชน /กลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
พฤติกรรมการเปิดรับสาร 
2. เพ่ือเปิดรับฟังเสียงของประชาชน หรือ ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ผ่านการสื่อสารแบบ 2 ทาง 
3. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการด าเนินงานของกระทรวงกาคลัง 

4. ผลผลิต (Output)    
มีการจัดตั้งและบริหารงานเพจ Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง 

ผลลัพธ์ (outcome)   
ประชาชนมีโอกาสได้รับทราบงาน/นโยบาย/ภารกิจของกระทรวงการคลังโดยตรง โดยไม่ต้องผ่าน
สื่อมวลชน  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
ระยะแรก มีการจัดตั้งเพจ Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลัง ระยะต่อมา มีการบริหารจัดการ  
จัด event ต่างๆ ผ่านเพจ Facebook  สถานนีข่าวกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีช่องทางในการท าความเข้าใจ และตอบข้อซักถามให้แก่ประชาชนโดยตรง  

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ประชาชน/นักลงทุน/ภาคธุรกิจ 
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7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2564 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1.แผนการสร้าง
ความรับรู้ความ
เข้าใจแก่
ประชาชนของ
กระทรวงการคลัง 
(เพจ Facebook 
“สถานีข่าว
กระทรวงการคลัง 
: Ministry  
of Finance 
News Station”) 
(เสร็จสิ้นในปีงบ 
2562) 

            

2. อบรมและจัดตั้ง
ทีมแอดมินกลาง
เพ่ือบริหารจัดการ
เพจสถานีข่าว
กระทรวงการคลัง 

 

   

        

3. การจัดประชุม
เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยน
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่าง
แอดมินสื่อ
โซเชียลมีเดียของ
หน่วยงานใน
สังกัด
กระทรวงการคลัง
ด้วยกัน 
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8. ความสอดคล้อง 
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
ประเด็น 
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส 
1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกต์ใช้  
8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)   -  
8.3  แผนการปฏิรูปประเทศด้าน   -  
8.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์   - 
8.5 แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน   -   
8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชน 

และประสิทธิภาพภาครัฐ 
8.7  นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   
8.8  แผนของหน่วยงาน      

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................0................ บาท  ประกอบด้วย 
กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
☐ งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... ........ บาท  
☐ งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  

ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .............. 
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☐ อ่ืนๆ โปรดระบุ จ านวนเงิน …….…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2562 0 0 0 0 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 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผน/คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร  

1. ผู้รับผิดชอบ 

1) หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง   
2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  

ชื่อ-นามสกลุ นาย พจนารถ   พลศรี    โทรศัพท์ 0 2126 5800 ต่อ 2583 
โทรสาร      -          E-mail address  acoc.mof@gmail.com  

2. หลักการและเหตุผล 
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆที่ค้นหาต้น
ตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องเช็คล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหา
การทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของ
กระทรวงการคลังที่ร่วมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการคลัง จึงได้จัดท าคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : 
FRAUD RISK - ASSESSMENTS) โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับกระทรวงการคลัง 
และผู้สนใจในการสร้างความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานมีมาตรการ 
ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

3. วัตถุประสงค์    
เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ  

4. ผลผลิต (Output)    
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง  

ผลลัพธ์ (outcome)   
เป็นการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้า เพ่ือป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
ความส าเร็จของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
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7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565 

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

1. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อ
ร้องเรียนการทุจริต 
กระทรวงการคลัง 

            

2. ก าหนดแบบฟอร์ม  
การประเมินความเสี่ยง เสนอ
รองปลัดกระทรวงการคลังและ
แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

            

3. ประเมินความเสี่ยงรอบ  
6 เดือน 

            

4. น าข้อมูลการประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริต
กระทรวงการคลังรายงาน
ผู้บริหาร และส านักงาน ป.ป.ท. 
เบื้องต้น 

            

5. ประเมินความเสี่ยงรอบ  
12 เดือน 

            

6. น าข้อมูลการประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริต
กระทรวงการคลังรายงาน
ผู้บริหาร และส านักงาน ป.ป.ท. 

            

*หมายเหตุ : มีการเพ่ิมข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมในข้อที่ 4 น าข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กระทรวงการคลังรายงานผู้บริหาร และส านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือรายงานให้ผู้บริหาร และส านักงาน ป.ป.ท. 
รับทราบหัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระทรวงการคลัง เบื้องต้น 

8. ความสอดคล้อง   
8.1  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)   -      
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8.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  
 แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายรวม 
ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) อยู่ใน 
2๐ อันดับแรกของโลกในปี 2579  
เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
2. ด้านการป้องปราม (1) 

เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป 
ให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดย
สุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง  

เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
2. ด้านการป้องปราม (1) 

กลยุทธ์ 
2. ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่
ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เป้าหมายของกลยุทธ์ 
- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องก าหนดนโยบายในการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรมความซื่อตรง 

(Integrity) โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบริการประชาชนด้วยจิตบริการ โดยมีมาตรการในการ
ปฏิเสธการรับสินบน สินน้ าใจ และค่าอ านวยความสะดวกจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ทุกรูปแบบ ตลอดจนมีมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ และ
ภาคประชาสังคม รวมถึงสร้างจิตส านึกความพร้อมรับผิด (Accountability) เมื่อมีการทุจริต
ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน โดยจัดท าเป็นกฎหมายส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
2. ด้านการป้องปราม (1) 

กลยุทธ์ 
2. ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลย  
ไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 
กิจกรรม 
2.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจต้องรับผิดชอบให้มีการบริหารจัดการ

หน่วยงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 
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เป้าหมายของกิจกรรม 
บูรณาการกับการพัฒนาและด ารงความประพฤติที่ดีของเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ าด้วยกัน  
อันได้แก่ การส่งเสริมคุณธรรม การเสริมสร้างจริยธรรม และการกวดขันวินัย โดยให้มีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีต่อสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ  

8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์   - 

8.5 แผนความม่ันคงแห่งชาติ 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. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................0................ บาท  ประกอบด้วย 
กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
☐ งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ............... บาท  
☐ งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  

ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .............. 
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☐ อ่ืนๆ โปรดระบุ 

จ านวนเงิน …….…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2563 0 0 0 0 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 โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

1. ผู้รับผิดชอบ 

1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  กระทรวงการคลัง 
2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  

ชื่อ-นามสกลุ นางสาว ศิริวรรณ    อินทร์ไทยวงศ์  โทรศัพท์ 0 2126 5800 ต่อ 2669 
โทรสาร 0 2273 9217     E-mail address  gdows_mof@yahoo.com  

2. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยปัจจุบันส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีภารกิจที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ การบริหารจัดการงานระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS) ที่ ได้รับโอนมาจากส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งขณะนี้ก าลังพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ให้ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,852 หน่วย 
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ .ศ. 2562 และการดูแล
กองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด นอกจากนี้ ยังมีภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง ก.พ. ได้
มอบหมายให้ส่วนราชการเป็นผู้ด าเนินการเอง ภารกิจด้านการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองและ  
การด าเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลัง การรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ การก าหนดแผนงานเกี่ยวกับปราบปรามการทุจริต และการพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ส่วนราชการในสังกัด ซึ่งปัจจุบันได้มีปริมาณและคุณภาพของงาน
เพ่ิมข้ึนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบกับมาตรการบริหารจัดการก าลังภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) ได้มุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการ
ก าลังคนเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีเป้าหมายให้ภาครัฐมีก าลังคนในภาพรวมทั้ง
ประเภทและขนาดที่เหมาะสม ตลอดจนให้ความส าคัญกับการติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน และ  
การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและวางแผนก าลังคน ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
จึงมีความจ าเป็นจะต้องทบทวนภารกิจและวิเคราะห์อัตราก าลั งภายในส่วนราชการ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของภารกิจตามท่ีได้กล่าวมา   

3. วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์/แนวทางในการพิจารณากรอบอัตราก าลัง

ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง กับภารกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
2. เพ่ือมีแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์หรือก าหนดแผนงาน/โครงการในการสรรหา พัฒนา รักษาไว้ และใช้

ประโยชน์ก าลังคนของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ให้พร้อมขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและ
ยุทธศาสตร์ชาติ   
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4. ผลผลิต (Output)    
แผนกรอบอัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง  

ผลลัพธ์ (outcome)   
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีก าลังคนที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
มีการด าเนินการวิเคราะห์อัตราก าลังในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังอย่างเป็นระบบ  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมด้านก าลังคน 
2. มีการจัดท าแผนอัตราก าลังเพ่ือให้ก าลังคนมีความเหมาะสม สอดคล้อง กับภารกิจและสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป 
3. มีการก าหนดกลยุทธ์ในการสรรหา พัฒนา รักษาไว้ และใช้ประโยชน์ก าลังคนของส านักงานปลัด

กระทรวงการคลัง ให้พร้อมขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในอนาคต   

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและบุคลากร  

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2564 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน             
2. ศึกษานโยบายการบริหารก าลังคน
ภาครัฐ 

            

3. ทบทวนและวิเคราะห์บทบาท
ภารกิจ รวมท้ังทิศทางของหน่วยงาน
ในอนาคต 

            

4. ขออนุมัติและจัดประชุมสัมมนา
เพื่อให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์
อัตราก าลัง 

            

5. เก็บข้อมูลกระบวนการท างานของ
ทุกหน่วยงาน 

            

6. จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ
พิจารณาทบทวนผลการจัดเก็บข้อมูล 

            

7. วิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน
ก าลังคน 

            

8. จัดท าร่างแผนอัตราก าลังของ 
สป.กค. และ สร.กค. 

            

9. เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลังฯ 

            

10. แจ้งเวียนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ             
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8. ความสอดคล้อง 

8.1   ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย 
2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ประเด็น 
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 

มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
5.1 ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม   

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)    -  

8.3  แผนการปฏิรูปประเทศด้าน    - 
 แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เป้าหมายรวม 
4. จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพ่ือสรรหา และรักษาไว้ซึ่งก าลังคนที่มี

คุณภาพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการท างานอย่างมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของ
ประชาชน 

ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
4. ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการบริการสาธารณะที่ส าคัญ และ

ขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
แผนงานที่ 1 วางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐทิศทางการปฏิรูปประเทศ 

และยุทธศาสตร์ชาติ 
เป้าหมายแผนงาน 
1. มีก าลังคนที่เหมาะกับงาน/ชนดิ/คุณภาพในเวลาที่ต้องการ ที่สอดคล้องกับบทบาทของ

ภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 

8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์   - 

8.5 แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน   -   

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชน 
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่
ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 2561-2565    
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9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ........135,000........ บาท  ประกอบด้วย 
กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
☐ งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน .............. บาท  
☐ งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  

ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

ภายนอกประเทศ .......................... บาท 
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ........................ บาท 
☑ อ่ืนๆ โปรดระบุ 

กองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง จ านวนเงิน …….135,000…….. บาท  

10.  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2563 0 0 0 135,000 135,000 

ปีงบประมาณ 2564 0 0 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 135,000 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

1. ผู้รับผิดชอบ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
กระทรวงการคลัง 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นาย บุษกร  เณรสูงเนิน    โทรศัพท์ 02-126-5900 ต่อ 3405 
โทรสาร      -          E-mail address  jeab@mof.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง  
กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินการคลังของ
ประเทศ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสนับสนุนในการก้าวไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทุกมิติ  

3. วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถ

น ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือเตรียมบุคลากรผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้านอ่ืนให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มี  

ความพร้อมที่จะปฏิบัติงานหรือสามารถประยุกต์ใช้งานที่ปฏิบัติได้ 
3. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูง

มาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
5. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม    

4. ผลผลิต (Output)    
มีบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

ผลลัพธ์ (outcome)   
บุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมตามเป้าหมาย  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมาะสมตามต าแหน่งงาน บทบาท 
หน้าที่ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง  

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2565 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1.วางแผน
โครงการ 

            

2.ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3.ด าเนินการ
โครงการ
ฝึกอบรม 

            

4.รายงาน
และ
ประเมินผล
โครงการ 

            

8. ความสอดคล้อง 

8.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย 
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง  

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็น 
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 

มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)   -   

8.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  
 แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เป้าหมายรวม 
2. จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล เพ่ือความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัวได้

รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
4. ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพ่ือสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก าลังคน
ภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 
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แผนงานที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัล และประเทศไทย 4.๐ (Digital Skills and Literacy) 

เป้าหมายแผนงาน 
1. ก าลังคนภาครัฐมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสูงพร้อมรองรับการ

ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลและประเทศไทย 4.๐ 
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
4. ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพ่ือสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก าลังคน
ภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 

แผนงานที่ 2 พัฒนาปรับเปลี่ยนทักษะ และสมรรถนะก าลังคน เพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
บริบทการจัดการภาครัฐ 
เป้าหมายแผนงาน 
1. ภาครัฐมีก าลังคน มีทักษะและสมรรถนะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทันสมัย 

และเป็นสากล 
8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   
เป้าหมายรวม 
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย อ านาจ

และมีส่วนร่วมจากประชาชน 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ

การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ  
แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
- พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

8.5 แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน  - 

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน      
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9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   19,667,420.00 บาท  ประกอบด้วย 
กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
☑ งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน  502,300.00 บาท  
☐ งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  

ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .............. 
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ......................... บาท 
☑ อ่ืนๆ โปรดระบุ เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังประจ าปีงบประมาณ  

จ านวนเงิน 7,065,120.00 บาท  

10.  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏบิตัิงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2563 - - 341,400.00 526,020.00 867,420.00 

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 ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง 

2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ-นามสกลุ นาย วิทยา  เตชะมหานนท์    โทรศัพท์ 0 2126 5800 ต่อ 2566 
โทรสาร      -          E-mail address  acoc.mof@gmail.com  

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยกระทรวงการคลังได้ตระหนักถึงการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต  
ได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วย  
ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต สมควรจะได้รับความยกย่องเพ่ือเป็นเกียรติและเป็นขวัญก าลังใจแก่
ตนเองและวงศ์ตระกูล รวมทั้งเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม จึงได้ก าหนด ให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรที่สมควรยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์ เป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้ง
มอบโล่เชิดชูเกียรติและมอบใบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลัง อีกทั้งได้มีการเผยแพร่
องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง   

3. วัตถุประสงค ์   
1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้มีความตั้งมั่น  ในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง 
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังให้มีความยืนหยัดต่อสู้  ป กป้อง เพ่ือ 

ความซื่อสัตย์สุจริต 
3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้มีความพากเพียร มุ่งมั่น ให้เกิด 

ความซื่อสัตย์สุจริต  

4. ผลผลิต (Output)    
มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
โดยผู้ได้รับคัดเลือกฯเกิดจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริตในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต และการป้องกันการทุจริต  

ผลลัพธ์ (outcome)   
บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง เกิดจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริตใน  
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันการทุจริต  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
ความส าเร็จของการด าเนินงานการจัดโครงการพิธีมอบโล่ “ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต” กระทรวงการคลัง  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง มีจิตส านึก ค่านิยม ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและมีภูมิคุ้มกัน และ  
มีระดับความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง  

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565    

กิจกรรม 
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
เพ่ือประกอบการด าเนิน
โครงการพิธีมอบโล่ฯ 

            

1.2 จัดท าร่างโครงการพิธี
มอบโล่ฯ เพ่ือประกอบขอ
อนุมัติจากผู้บริหาร 

            

1.3 แจ้งหนังสือเวียนไปยัง
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

            

1.4 จัดโครงการพิธีมอบโล่ฯ 
 

            

1.5 สรุปผลการด าเนิน
โครงการเพื่อน าเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ 

            

กิจกรรมที่ 2 : การเผยแพร่
องค์ความรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

            

* หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2564 และ ปีงบประมาณ 2565 มีการเพ่ิมกิจกรรมที่ 2 การเผยแพร่องค์ความรู้
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความรู้ 
ความเข้าใจในการป้องกันและปราบการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

8. ความสอดคล้อง 
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต   
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8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)   -   

8.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน   - 

8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์   - 

8.5 แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน   -  

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน      

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ........132,000....... บาท  ประกอบด้วย 
กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
☑ งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 132,000........ บาท  
☐ งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  

ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☐ อ่ืนๆ โปรดระบุ 

จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2563 0 44,000 0 0 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 โครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 

1. ผู้รับผิดชอบ 

1) หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
กระทรวงการคลัง 

2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นาย ธาดา  ชพานนท์    โทรศัพท์ 02-126-5904 
โทรสาร 02-273-9790     E-mail address  thada@mof.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพ่ือทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เดิมที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2548 โดยปัจจุบันหน่วยงานต้องมีการค่าใช้จ่ายใน
การบ ารุงรักษาระบบค่อนข้างสูง และจ านวนลิขสิทธิ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน รวมถึงการพัฒนา
ระบบส าหรับการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกด้วย ดังนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงมีนโยบายใน
การจัดหาระบบ New GFMIS Thai ให้มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น รองรับการขยายตัวในอนาคต 
สามารถดูแลบริหารจัดการและพัฒนาด้วยทีมงานในประเทศ โดยใช้สถาปัตยกรรมที่เป็นระบบเปิด (Open 
System) เพ่ือเป็นทางเลือกในการพัฒนาต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์   
1. เพ่ือจัดหาระบบ New GFMIS เพ่ือทดแทนระบบ GFMIS ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
2. เพ่ือให้ระบบ New GFMIS Thai ให้รองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานภายนอก ให้สามารถใช้งานได้

สอดคล้องกับกระบวนการปัจจุบัน 
3. เพ่ือลดความเสี่ยงจากการใช้ระบบเดิมที่ล้าสมัย ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของ ผลิตภัณฑ์และไม่

รองรับความต้องการปัจจุบัน    

4. ผลผลิต (Output)    
ได้ระบบ New GFMIS Thai  สามารถใช้งานทดแทนระบบเดิม  

ผลลัพธ์ (outcome)   
หน่วยงานราชการสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ New GFMIS Thai ได้ทั่วประเทศ  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS 
Thai)   

5. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
มีระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ที่มีประสิทธิภาพ  
มีความยืดหยุ่น รองรับการขยายตัวในอนาคต สามารถดูแลบริหารจัดการและพัฒนาได้ด้วยทีมงานใน
ประเทศ  

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และหน่วยเบิกจ่ายทั่วประเทศ 
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7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     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. เอกสารออกแบบการท างาน             
2. การจัดท าแผนการทดสอบ
ระบบงาน 

            

3.การน าร่องใช้งานและ
ประเมินผล 

            

4.การอบรมและใช้งานจริง             

8. ความสอดคล้อง 
8.1   ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็น 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย 

4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็น 
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 

7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง   

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)    -   

8.3  แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  
 แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เป้าหมายรวม 
1. จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล 

 แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
2. ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
แผนงานที่ 2 การพัฒนาระบบดิจิทัล งานพ้ืนฐานของรัฐแบบรวมศูนย์ รองรับการเชื่อมโยง

ข้อมูล และการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
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เป้าหมายแผนงาน 
1. เพ่ือให้มีระบบดิจิทัลส าหรับใช้ในงานพ้ืนฐานในลักษณะรวมศูนย์ เชื่อมโยงข้อมูลกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ และลดการลงทุนซ้ าซ้อนของหน่วยงาน 

 แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
2. ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
แผนงานที่ 2 การพัฒนาระบบดิจิทัล งานพ้ืนฐานของรัฐแบบรวมศูนย์ รองรับการเชื่อมโยง

ข้อมูล และการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
กิจกรรม 
2.3 พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐอย่างสมบูรณ์แบบ (New 

GFMIS) โดยเป็นฐานข้อมูลกลางแบบ Matrix และ Online Real Time 
เป้าหมายกิจกรรม 
1. ยกระดับการบริหารการเงินการคลังของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

8.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

เป้าหมายรวม 
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย 

อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ

การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
แนวทางการพัฒนา 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  ปรับรูปแบบ

และวิธีการด าเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือกันระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชน และ
ประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ 

8.5 แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน -   

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. 2561-2580 
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9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ........817,500,000.......... บาท  ประกอบด้วย 
กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
☐ งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ............... บาท  
☐ งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  

ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☑ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............0…………… บาท  

ภายนอกประเทศ ................817,500,000................ บาท 
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑ อ่ืนๆ โปรดระบุ 

จ านวนเงิน …….0…….. บาท  
จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2562 81,750,000 0 0 163,500,000 245,250,000 

ปีงบประมาณ 2563 122,625,000 0 122,625,000 163,500,000 408,750,000 

ปีงบประมาณ 2564 0 81,750,000 0 81,750,000 163,500,000 

ปีงบประมาณ 2565 0 0 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 817,500,000 

 
 




