รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2563) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตามที่ พ ระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 และที่ แก ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชกฤษฎี กาวาด วยหลัก เกณฑ และวิธีการบริห ารกิจ การ
บานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ไดกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะหาป
และรายปใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2563) โดยมี
ความสอดคลองกับแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ สมดุลและพัฒ นาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐเปนดานหลัก และยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเปน
ดานรอง สําหรับแผนระดับที่ 2 มีความเกี่ยวของกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใน 3 ประเด็น
ได แ ก ประเด็ น การบริ ก ารประชาชนและประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ ประเด็ น การต อ ต า นการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ และประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม แผนการปฏิรูปประเทศ
มีความสอดคลองในด านการบริห ารราชการแผน ดิน และดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ มิ ช อบ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ มี ค วามสอดคล อ ง
ในยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย และแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ ไดแก แผนปฏิบัติการดานการสรางและพัฒ นากําลังคน
ภาครัฐเชิงกลยุทธเพื่อการไปสูดิจิทัลไทยแลนด พ.ศ. 2561 - 2565 ของสํานักงาน ก.พ. และนโยบาย
และแผนระดั บ ชาติ ว า ด ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม (พ.ศ. 2561 - 2580)
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2563) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สามารถ
แบงไดเปน 3 เรื่อง ไดแก 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 2. การพัฒ นาเสริมสรางคุณภาพ
บุ ค ลากร และ 3. การบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563 ดังนี้

1

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563
1. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
เปาหมาย : หนวยงานในสังกัดสามารถดําเนินงานตามนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
คาเปาหมาย : รอยละ 100
ผลการดําเนินงาน : รอยละ 100
โครงการสําคัญ
1. โครงการยกระดับการ
ใหบริการของศูนยบริการรวม
กระทรวงการคลัง

เปาหมาย
(ระดับคะแนนที่ 5)
นําขอมูลเอกสารเขา
ระบบฐานขอมูลและ
ทดลองใชระบบ

2. โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมระหวางรัฐ เอกชน
และประชาชน การจัดตั้ง
เพจและบริหารจัดการ
facebook สถานีขาว
กระทรวงการคลัง

30 สกูปหรือ
บทความ

3. โครงการวิเคราะห
ความเสีย่ งและการจัดทํา
แผน/คูม ือการบริหารความ
เสี่ยงดานการทุจริตของ
องคกร

นําขอมูลการประเมิน
ความเสีย่ งการทุจริต
กระทรวงการคลัง
รายงานผูบริหาร

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการยกระดับการ
ใหบริการของศูนยบริการ
รวมกระทรวงการคลัง
จํานวนสื่อประเภทสกูปหรือ
บทความเพื่อการ
ประชาสัมพันธ
(Advertorial) ที่ไดรับการ
เผยแพรอยางตอเนื่องเปน
ระบบในสื่อ Facebook
สถานีขาว กระทรวงการคลัง
ระดับความสําเร็จของการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กระทรวงการคลัง

คาคะแนน ผลการดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงาน
ที่ได
(รอยละ)
5
100
นําขอมูลที่ไดจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
บันทึกลงในระบบจัดเก็บขอมูลงานบริการ (Microsoft
Excel) เพื่อนําไปพัฒนาเว็บไซตศนู ยบริการรวม
กระทรวงการคลังตอไป
5
100
มีการกําหนดเจาหนาทีร่ ับผิดชอบ (admin) และทีมงานเพื่อ
ลงขอมูล-ตอบขอซักถามของประชาชนในประเด็นตางๆ ที่
เกี่ยวของกับกระทรวงการคลัง โดยมีการนํา IT และ
เทคโนโลยีการสื่อสารใหมๆ เขามาปรับปรุงงานดานการ
สื่อสารของกระทรวงการคลัง อาทิ infographic การ LIVE
การแถลงขาว เพื่อใหประชาชนสามารถติดตามไดแบบ Real
Time ทั้งนี้ เพจสถานีขาวกระทรวงการคลังไดเผยแพรสื่อ
จํานวน 35 สกูปหรือบทความ
5
100
ประเมินความเสี่ยงรอบ 12 เดือน และนําขอมูลการประเมิน
ความเสีย่ งการทุจริตกระทรวงการคลังรายงานผูบริหาร

2. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาเสริมสรางคุณภาพบุคลากร
เปาหมาย : บุคลากรมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข
ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของการพัฒนาเสริมสรางคุณภาพบุคลากร
คาเปาหมาย : รอยละ 100
ผลการดําเนินงาน : รอยละ 100
โครงการสําคัญ
1. โครงการวิเคราะหอัตรากําลัง
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

เปาหมาย
ตัวชี้วัด
(ระดับคะแนนที่ 5)
ขออนุมัติและจัดสัมมนา ระดับความสําเร็จของ
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ การดําเนินโครงการ
การวิเคราะหอัตรากําลัง วิเคราะหอตั รากําลัง
แกคณะทํางาน/ผูที่
เกี่ยวของ

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทลั

150 คน

จํานวนบุคลากรที่เขา
รับการอบรมไดตาม
เปาหมาย

3. โครงการเสริมสรางการเปน
องคกรคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่ดีของกระทรวงการคลัง

จัดทําพิธีมอบโลใหแก
บุคลากรทีไ่ ดรบั การ
คัดเลือก โดยผูบริหาร
ของกระทรวงการคลัง
จะเปนประธานในพิธี

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําโครงการ
มอบโลผูประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบดวย
ความซื่อสัตยสุจริต
ของกระทรวงการคลัง

คาคะแนน ผลการดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงาน
ที่ได
(รอยละ)
5
100
ไดดําเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสราง
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหอัตรากําลัง เมื่อวันที่
28 กันยายน 2563 เพื่อใหความรูและความเขาใจในเรื่องการ
วิเคราะหอตั รากําลังแกคณะทํางานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และ
ไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลการวิเคราะหกระบวนงานภายในแตละ
หนวยงาน
5
100
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) จึงไดปรับแผนการดําเนินงาน และได
ดําเนินการโครงการฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารใหแกบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง จํานวน
17 หลักสูตร ในชวงระหวางวันที่ 29 กรกฎาคม – 3 พฤศจิกายน
2563 โดยมีจํานวนบุคลากรที่เขารับการอบรมจํานวน 246 คน
ซึ่งเปนไปตามเปาหมายป 2563
5
100
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) จึงไดเปลี่ยนวิธีการมอบโลและใบประกาศ
เกียรติคุณ โดยการนําสงโลและใบประกาศเกียรติคณ
ุ ใหแตละสวน
ราชการในสังกัด เพื่อสงมอบใหแกผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนบุคคล
ที่สมควรยกยองเปนผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซื่อสัตยสุจริต
ของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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3. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปาหมาย : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คาเปาหมาย : รอยละ 100
ผลการดําเนินงาน : รอยละ 100
โครงการสําคัญ
1. โครงการจัดทําระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกสใหม
(New GFMIS Thai)

2. โครงการออกแบบ
เชิงหลักการสําหรับการบริหาร
ขอมูลการจัดประชารัฐ
สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานรากและสังคม

เปาหมาย
(ระดับคะแนนที่ 5)
ผลการทดสอบ
ระบบงาน (Testing
Result)

ระบบฐานขอมูลผูม ี
รายไดนอย

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จการในการ
พัฒนาระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกสใหม
(New GFMIS Thai)
ระดับความสําเร็จในการ
จัดเตรียมขอมูลเพื่อสนับสนุน
มาตรการประชารัฐสวัสดิการ

4

คาคะแนน ผลการดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงาน
ที่ได
(รอยละ)
5
100
มีผลการทดสอบระบบงาน (Testing Result) ระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS
Thai) และไดเปดใชงานสําหรับหนวยงานนํารอง ไดแก
กรมบัญชีกลาง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงบประมาณ และจัดทําแผนและเตรียมความพรอมการ
อบรมการใชงาน
5
100
มีระบบฐานขอมูลผูมีรายไดนอยที่ผานการตรวจสอบ
คุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ เพื่อใช
ในการจัดประชารัฐสวัสดิการ การกํากับดูแล การบริหาร
จัดการ และการประเมินผลการดําเนินการตอไป

