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รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2563) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี ดี  
พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ไดกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะหาป
และรายปใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2563) โดยมี
ความสอดคลองกับแผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐเปนดานหลัก และยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเปน
ดานรอง สําหรับแผนระดับท่ี 2 มีความเก่ียวของกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใน 3 ประเด็น 
ไดแก  ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็นการตอตานการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ และประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม แผนการปฏิรูปประเทศ 
มีความสอดคลองในดานการบริหารราชการแผนดิน และดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีความสอดคลอง 
ในยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย และแผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวของ ไดแก แผนปฏิบัติการดานการสรางและพัฒนากําลังคน
ภาครัฐเชิงกลยุทธเพ่ือการไปสูดิจิทัลไทยแลนด พ.ศ. 2561 - 2565 ของสํานักงาน ก.พ. และนโยบาย
และแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561  - 2580)  
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ซ่ึงแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2563) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สามารถ
แบงไดเปน 3 เรื่อง ไดแก 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 2. การพัฒนาเสริมสรางคุณภาพ
บุคลากร และ 3. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

  



ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563 

1. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
เปาหมาย : หนวยงานในสังกัดสามารถดําเนินงานตามนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัด : รอยละความสําเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

คาเปาหมาย : รอยละ 100 

ผลการดําเนินงาน : รอยละ 100 

โครงการสําคัญ 
เปาหมาย 

(ระดับคะแนนท่ี 5) 
ตัวชี้วัด 

คาคะแนน
ท่ีได 

ผลการดําเนินงาน 
(รอยละ) 

รายละเอียดการดําเนินงาน 

1. โครงการยกระดับการ
ใหบริการของศูนยบริการรวม 
กระทรวงการคลงั 

นําขอมูลเอกสารเขา
ระบบฐานขอมลูและ
ทดลองใชระบบ  

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการยกระดับการ
ใหบริการของศูนยบริการ
รวมกระทรวงการคลัง 

5 100 นําขอมูลท่ีไดจากสวนราชการในสงักัดกระทรวงการคลัง
บันทึกลงในระบบจัดเก็บขอมูลงานบริการ (Microsoft 
Excel) เพ่ือนําไปพัฒนาเว็บไซตศนูยบริการรวม
กระทรวงการคลังตอไป 

2. โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมระหวางรัฐ เอกชน 
และประชาชน การจัดตั้ง
เพจและบริหารจัดการ 
facebook สถานีขาว
กระทรวงการคลงั 

30 สกูปหรือ 
บทความ 

จํานวนสื่อประเภทสกูปหรือ 
บทความเพ่ือการ
ประชาสมัพันธ 
(Advertorial) ท่ีไดรับการ
เผยแพรอยางตอเน่ืองเปน
ระบบในสื่อ Facebook 
สถานีขาว กระทรวงการคลัง 

5 100 มีการกําหนดเจาหนาท่ีรับผดิชอบ (admin) และทีมงานเพ่ือ
ลงขอมูล-ตอบขอซักถามของประชาชนในประเด็นตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับกระทรวงการคลัง โดยมีการนํา IT และ
เทคโนโลยีการสื่อสารใหมๆ  เขามาปรับปรุงงานดานการ
สื่อสารของกระทรวงการคลัง อาทิ infographic การ LIVE 
การแถลงขาว เพ่ือใหประชาชนสามารถตดิตามไดแบบ Real 
Time ท้ังน้ี เพจสถานีขาวกระทรวงการคลังไดเผยแพรสื่อ
จํานวน 35  สกูปหรือบทความ  

3. โครงการวิเคราะห 
ความเสีย่งและการจัดทํา
แผน/คูมือการบรหิารความ
เสี่ยงดานการทุจรติของ
องคกร 

นําขอมูลการประเมิน
ความเสีย่งการทุจรติ
กระทรวงการคลงั
รายงานผูบริหาร 

ระดับความสําเร็จของการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กระทรวงการคลงั 

5 100 ประเมินความเสี่ยงรอบ 12 เดือน และนําขอมูลการประเมิน
ความเสีย่งการทุจรติกระทรวงการคลังรายงานผูบริหาร 
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2. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาเสริมสรางคุณภาพบุคลากร 
เปาหมาย : บุคลากรมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

ตัวช้ีวัด : รอยละความสําเร็จของการพัฒนาเสริมสรางคุณภาพบุคลากร 

คาเปาหมาย : รอยละ 100 

ผลการดําเนินงาน : รอยละ 100 

โครงการสําคัญ เปาหมาย 
(ระดับคะแนนท่ี 5) 

ตัวชี้วัด คาคะแนน
ท่ีได 

ผลการดําเนินงาน
(รอยละ) 

รายละเอียดการดําเนินงาน 

1. โครงการวิเคราะหอัตรากําลัง
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลงั 

ขออนุมัติและจดัสมัมนา
เพ่ือใหความรูเก่ียวกับ
การวิเคราะหอัตรากําลัง
แกคณะทํางาน/ผูท่ี
เก่ียวของ 

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินโครงการ
วิเคราะหอัตรากําลัง 

5 100 ไดดําเนินการจดัโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสราง
ความรูและความเขาใจเก่ียวกับการวิเคราะหอัตรากําลัง เมื่อวันท่ี 
28 กันยายน 2563 เพ่ือใหความรูและความเขาใจในเรื่องการ
วิเคราะหอัตรากําลังแกคณะทํางานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ และ
ไดดําเนินการจดัเก็บขอมลูการวิเคราะหกระบวนงานภายในแตละ
หนวยงาน 

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

150 คน จํานวนบุคลากรท่ีเขา
รับการอบรมไดตาม
เปาหมาย 

5 100 เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) จึงไดปรับแผนการดาํเนินงาน และได
ดําเนินการโครงการฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารใหแกบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง จํานวน  
17 หลักสตูร ในชวงระหวางวันท่ี 29 กรกฎาคม – 3 พฤศจิกายน 
2563 โดยมีจํานวนบุคลากรท่ีเขารับการอบรมจํานวน 246 คน 
ซึ่งเปนไปตามเปาหมายป 2563 

3.  โครงการเสรมิสรางการเปน
องคกรคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมท่ีดีของกระทรวงการคลัง 

จัดทําพิธีมอบโลใหแก
บุคลากรท่ีไดรบัการ
คัดเลือก โดยผูบริหาร
ของกระทรวงการคลัง
จะเปนประธานในพิธี 

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําโครงการ
มอบโลผูประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบดวย
ความซื่อสัตยสุจริต 
ของกระทรวงการคลัง 

5 100 เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จึงไดเปลี่ยนวิธีการมอบโลและใบประกาศ
เกียรติคุณ โดยการนําสงโลและใบประกาศเกียรติคณุใหแตละสวน
ราชการในสังกัด เพ่ือสงมอบใหแกผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนบุคคล
ท่ีสมควรยกยองเปนผูประพฤติปฏบัิติตนชอบดวยความซื่อสัตยสุจริต
ของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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3. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เปาหมาย : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด : รอยละความสําเร็จของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คาเปาหมาย : รอยละ 100 

ผลการดําเนินงาน : รอยละ 100 

โครงการสําคัญ เปาหมาย 
(ระดับคะแนนท่ี 5) 

ตัวชี้วัด คาคะแนน
ท่ีได 

ผลการดําเนินงาน 
(รอยละ) 

รายละเอียดการดําเนินงาน 

1. โครงการจัดทําระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกสใหม  
(New GFMIS Thai) 

ผลการทดสอบ
ระบบงาน (Testing 
Result) 

ระดับความสําเร็จการในการ
พัฒนาระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกสใหม  
(New GFMIS Thai) 

5 100 มีผลการทดสอบระบบงาน (Testing Result) ระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS 
Thai) และไดเปดใชงานสําหรับหนวยงานนํารอง ไดแก 
กรมบัญชีกลาง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
สํานักงบประมาณ และจัดทําแผนและเตรียมความพรอมการ
อบรมการใชงาน 

2. โครงการออกแบบ 
เชิงหลักการสาํหรับการบริหาร
ขอมูลการจดัประชารัฐ
สวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจ 
ฐานรากและสังคม 

ระบบฐานขอมลูผูมี
รายไดนอย 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดเตรียมขอมลูเพ่ือสนับสนุน
มาตรการประชารัฐสวัสดิการ 

5 100 มีระบบฐานขอมลูผูมีรายไดนอยท่ีผานการตรวจสอบ
คุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ เพ่ือใช
ในการจัดประชารัฐสวัสดิการ การกํากับดูแล การบริหาร
จัดการ และการประเมินผลการดําเนินการตอไป 

 
 

 


