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รายงานผลการด าเนินงานตามปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง รอบ 6 เดือน 

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 
ในการด าเนนิงาน 

ข้อเสนอแนะ 

1. โครงยกระดับการ
ให้บริการของศูนย์บริการ
ร่วมกระทรวงการคลัง 
(ส านักตรวจสอบและ
ประเมินผล) 

1. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง ตั้งอยู่บริเวณลาน
จอดรถ อาคารส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ชั้น 1) 
มีผลการด าเนินการ ดังนี้  

1.1 มีพ้ืนที่ส าหรับรองรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
จ านวน 2 ที่นั่ง 

1.2 มีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บริการร่วม
กระทรวงการคลัง จ านวน 1 ท่าน เพื่อให้ค าแนะน า/
ปรึกษา ในการใช้บริการ 

1.3 มีวัสดุ/อุปกรณ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
เอกสาร และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ผู้รับบริการใช้
บริการผ่านระบบดิจิทัลได้  

1.4 มีแบบฟอร์มการขอรับบริการ  
1.5 มีการก าหนด รายงการในฐานข้อมูลบนเว็บไซต์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง โดยจะแบ่งตาม 
กลุ่มภารกิจของกระทรวงการคลัง ได้แก่ กลุ่มภารกิจ 
ด้านทรัพย์สิน กลุ่มภารกิจด้านรายได้ และกลุ่มภารกิจ
ด้านรายจ่ายและหนี้สิน  

1.6 มีตู้น้ าดื่ม และหนังสือพิมพ์ไว้บริการประชาชน  
2. การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง
ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลงานบริการของกระทรวงการคลัง 
ได้มีหนังสือขอความร่วมมือจากส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลังให้แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ

- - 
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โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 
ในการด าเนนิงาน 

ข้อเสนอแนะ 

ที่เป็นดิจิทัล โดยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
ได้แจ้งงานบริการให้กระทรวงการคลังทราบแล้ว 
จ านวน 15 งาน โดยจ าแนกตามกลุ่มภารกิจของ
กระทรวง (ด้านทรัพย์สิน จ านวน 2 งาน ด้านรายได้ 
จ านวน 12 งาน และด้านรายจ่ายและหนี้สิน จ านวน  
1 งาน) ทั้งนี้ ได้ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อน า
ข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงการคลังแล้ว  
3. การสนับสนุนการให้บริการประชาชน โดยมีหนังสือ
ประสานส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในการพัฒนา/
อบรมด้านจิตบริการ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
สายด่วน 1689 กระทรวงการคลัง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มี
การให้บริการประชาชน ในส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการให้บริการ
ที่ดีในภาพรวมของหน่วยงาน 

2. โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน 
และประชาชน การจัดตั้ง
เพจและบริหารจัดการ 
facebook สถานีข่าว
กระทรวงการคลัง 
(กลุ่มสารนิเทศการคลัง) 

มีการก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ (admin) และ
ทีมงานเพ่ือลงข้อมูล-ตอบข้อซักถามของประชาชนใน
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง โดยมี
การน า IT และเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ เข้ามา
ปรับปรุงงานด้านการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
อาทิ infographic การ LIVE การแถลงข่าว เพ่ือให้
ประชาชนสามารถติดตามได้แบบ Real Time ทั้งนี้  

1. มีข้อจ ากัดเรื่องการเปิดเผยข้อมูล 
บางประการ ข้อมูลของกระทรวงการคลังเป็นเรื่อง 
Sensitive กระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และ
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ดังนั้นในบางประเด็น
ที่เป็นกระแสสังคม ประชาชนอยากทราบ แต่ทาง
กระทรวงเองอาจจะยังไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวได้ เนื่องจากยังไม่อยู่ในช่วงเวลาที่

1. จัดท าแนวทางเพ่ือ 
ความสะดวกในการบริการประชาชน 
อาทิ ท าคู่มือ ถาม - ตอบ (Q&A)  
2. หา Influencer ช่วยเผยแพร่ข้อมูล 
ทั้งนี้ใช้กระบวนการฝากข่าวใน 
เพจดังๆ เพ่ือให้ข่าวของ
กระทรวงการคลังมีโอกาสเข้าถึง
ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งการ
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โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 
ในการด าเนนิงาน 

ข้อเสนอแนะ 

ได้ด าเนินการจัดท าสื่อประเภท ถาม-ตอบ สื่อเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 26 สกู๊ป 

เหมาะสม หากเผยแพร่ไปจะก่อให้เกิดผลเสีย
มากกว่าผลประโยชน์ต่อประชาชนในส่วนรวม  
2. ประเด็นที่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องจ านวนมาก 
ต้องมีการประสานเพ่ือขอข้อมูล ท าให้ในบางครั้ง
ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าเผยแพร่ข้อมูลช้า ไม่ทัน
ต่อความต้องการ  
3. ประชาชนมีเสรีภาพในการเลือกรับเลือกเชื่อ 
ท าให้ในบางครั้งเกิดกระแสด้านลบจากเพจหรือ
ข่าว Fake News และหลายต่อหลายครั้งที่การ
ชี้แจงข้อมูลของภาครัฐ ถูกมองว่าเป็นการแก้ตัว 
มากกว่าการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  
4. มีปัญหา Covid - 19 ระลอกที่ 2 ท าให้การ
ด าเนินงานบางอย่างต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ด าเนินงาน ไม่สามารถท าให้เป็นไปตามแผน 

ด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นต้องมี
งบประมาณ  
3. ควรมีงบประมาณ เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการเพจ ให้เข้าสู่
ประชาชนได้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้การ
ประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. โครงการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและการจัดท าแผน/
คู่มือการบริหารความเสี่ยง
ด้านการทุจริตขององค์กร 
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต) 

ได้ด าเนินการก าหนดแบบฟอร์ม การประเมินความเสี่ยง 
และน าเสนอรองปลัดกระทรวงการคลัง และแจ้งเวียนให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว 

- - 

4. โครงการวิเคราะห์
อัตราก าลังของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลการวิเคราะห์ 
ภาระงานรายหน่วยงานให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ 

การจัดท าข้อมูลการวิเคราะห์ภาระงานใช้เวลา
ด าเนินการเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากการ
จัดส่งข้อมูลมีความล่าช้า และมีการปรับปรุงและ
แก้ไขข้อมูลหลายครั้ง โดยมีสาเหตุหลัก ๆ มา

- 

https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=5b28d2a47af48e05b0c722c7
https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=5b28d2a47af48e05b0c722c7
https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=5b28d2a47af48e05b0c722c7
https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=5b28d2a47af48e05b0c722c7
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โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 
ในการด าเนนิงาน 

ข้อเสนอแนะ 

(ส านักบริหารทรัพยากร
บุคคล) 

จาก 1. ผู้จัดท าข้อมูลขาดความรอบรู้และ 
ความเข้าใจที่ชัดเจนในภารกิจงานทั้งหมดของ
หน่วยงาน/มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนใน
หลักการและวิธีการวิเคราะห์ภาระงาน/ 
ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์/ขาดทักษะในการ
เขียนที่ดีในระดับที่สามารถอธิบายให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
กิจกรรมการท างานของตนเองได้อย่างกระชับ 
รัดกุม และ 2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ ขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
งาน รวมทั้งขาดความเข้าใจที่ชัดเจนในงานของ
หน่วยงานอื่น ท าให้การตรวจทานและการ
ปรับปรุง/แก้ไขข้อมูล ต้องใช้เวลาในการด าเนินการ
พอสมควร 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) 

ได้รับการอนุมัติในหลักการในโครงการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ IT ของกระทรวงการคลัง  
ตามแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 
ส่วนกลาง (ด้านบริหาร) ภายใต้เงินกองทุนพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (หนังสือส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  
ส่วนพัฒนาบุคคล ที่ กค 0205.3/สบค./733 ลงวันที่ 
30 มีนาคม 2564) จ านวน 15 โครงการ/หลักสูตร 
ดังนี้  
1. หลักสูตร เทคนิคการสร้างระบบงานเชื่อมต่อ Line 
Application  

- - 

https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=5b1dfbc2ea79507e38d7c632
https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=5b1dfbc2ea79507e38d7c632
https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=5b1dfbc2ea79507e38d7c632
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โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 
ในการด าเนนิงาน 

ข้อเสนอแนะ 

2. หลักสูตร Analyzing Data with Power BI  
3. หลักสูตร Microsoft Office 365 รุ่นที่ 1  
4. หลักสูตร Microsoft Office 365 รุ่นที่ 2  
5. หลักสูตร การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น  
6. หลักสูตร Google Data Studio  
7. หลักสูตร ถ่ายภาพและแต่งภาพแบบมืออาชีพด้วย
สมาร์ทโฟน รุ่นที่ 1  
8. หลักสูตร ถ่ายภาพและแต่งภาพแบบมืออาชีพด้วย
สมาร์ทโฟน รุ่นที่ 2  
9. หลักสูตร ตัดต่อวีดีโอแบบมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน 
รุ่นที่ 1 
10. หลักสูตร ตัดต่อวีดีโอแบบมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน 
รุ่นที่ 2  
11. หลักสูตร ออกแบบกราฟิกด้วย Adobe Illustrator  
12. หลักสูตร Angular Framework  
13. หลักสูตร Artificial Intelligence (AI)  
14. โครงการอบรม IT รักษ์สุขภาพ (จ านวน 2 รุ่น)  
15. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

6. โครงการเสริมสร้างการ
เป็นองค์กรคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่ดี
ของกระทรวงการคลัง 

1. กิ จ ก ร รม พิ ธี ม อบ โ ล่ ผู้ ป ร ะพฤติ ตนชอบ ด้ ว ย 
ความซื่อสัตย์สุจริต ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 ด าเนินการเสนอร่างโครงการพิธีมอบโล่ฯ เพ่ือ 
ขออนุมัติจากผู้บริหาร  

- - 

https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=5da81827c684aa5bce4a81c0
https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=5da81827c684aa5bce4a81c0
https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=5da81827c684aa5bce4a81c0
https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=5da81827c684aa5bce4a81c0
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โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 
ในการด าเนนิงาน 

ข้อเสนอแนะ 

(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต) 

1.2 แ จ้ ง เ วี ย น ไ ป ยั ง ส่ ว น ร า ช ก า ร ใ น สั ง กั ด
กระทรวงการคลัง เพ่ือรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
จากส่วนราชการในสังกัด 

1.3 ได้ด าเนินการจัดท าโล่และใบประกาศเกียรติ
คุณเรียบร้อยแล้ว  

ทั้ งนี้  ได้ ก าหนดจั ด พิธี มอบโล่ ในวั นสถาปนา
กระทรวงการคลัง วันที่ 9 เมษายน 2564  
2. กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ได้ด าเนินการดังนี้ 

2.1 ปลัดกระทรวงการคลังได้ประกาศเจตจ านง
สุจริตในการบริหารกระทรวงการคลัง 

2.2 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคล เพ่ือยกย่อง
เป็นผู้ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ.2564 

2.3 เผยแพร่ดัชนีรับรู้การทุจริตไทย 
7. โครงการจัดท าระบบ
บริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
ใหม่ (New GFMIS Thai) 
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) 

1. กระทรวงการคลังได้มีการปรับแผนงานการใช้
ระบบงานจริง (Roll Out) เนื่องจากพบข้อผิดพลาด
เกี่ยวกับการก าหนดสิทธิการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง และอยู่
ระหว่างการปรับแก้ระบบให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
ยิ่งขึน้ 
2. มีการจ าลองระบบห้องทดลอง ส าหรับทดสอบการ
บันทึกรายการแบบคู่ขนาน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบ New 
GFMIS Thai มีความพร้อมใช้งาน  

กระทรวงการคลังมีมติเลื่อนการ Cut Over  
4 หน่วยงานน าร่อง และมีมติให้แบ่งการ Roll Out 
เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม 1 จ านวน 25 หน่วยงาน 
408 หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
กลุ่ม 2 จ านวน 571 หน่วยงาน 7,782 หน่วย
เบิกจ่าย วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ท าให้การขึ้น
ระบบ (Roll Out) ไม่เป็นไปตามแผน 

1. เปลี่ยนแผนการขึ้นระบบจากเดิม 
มกราคม 2564 เป็น พฤษภาคม 
2564  
2. เลื่อนการอบรมหลักสูตรการใช้งาน
ระบบ New GFMIS Thai ส าหรับหน่วย
เบิกจ่ายของส่วนราชการ และส าหรับ
หน่วยงานระบบกรม (กองคลัง) ของ
ส่วนราชการบางหลักสูตร จากเดิม 

https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=5b1a5ee97587e67e2e720daa
https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=5b1a5ee97587e67e2e720daa
https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=5b1a5ee97587e67e2e720daa
https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=5b1a5ee97587e67e2e720daa
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โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 
ในการด าเนนิงาน 

ข้อเสนอแนะ 

3. จัดอบรมผู้ใช้งานระบบ New GFMIS Thai จ านวน 
15 รุ่น และผู้ใช้งานระบบ MIS จ านวน 3 รุ่น 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 เป็น 
มีนาคม - เมษายน 2564 

 


