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รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕64) 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการระยะห้าปีและรายปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และ
แผนอื่นที่เก่ียวข้อง  

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) 
โดยมีความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐเป็นด้านหลัก ส าหรับแผนระดับที่ 2 มีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
และประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศมีความสอดคล้องใน 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีความสอดคล้องในยุทธศาสตร์ที่ 6  
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และ
แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ 
เชิงกลยุทธ์เพ่ือการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 2561 - 2565 ของส านักงาน ก.พ. และนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ซึ่งแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
สามารถแบ่งได้เป็น 3 เรื่อง ได้แก่ 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 2. การพัฒนาเสริมสร้าง
คุณภาพบุคลากร 3. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมีผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดังนี้
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รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 

1. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน  
เป้าหมาย : หน่วยงานในสังกัดสามารถด าเนินงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน  
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100  
ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 100 

1.1 โครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 
1 ขอความร่วมมอืจากหนว่ยงานในการ Update ข้อมูลการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นปัจจบุันสม่ าเสมอ 

2 
เช่ือมโยงงานบริการทางอิเล็กทรอนกิส์ดงักล่าวกับเว็บไซต์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล ตลอดจนรับฟังปัญหาและให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกจิของ
กระทรวงการคลัง 

3 จัดท าสื่อประชาสัมพันธก์ารให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง 
4 ประชาสัมพันธก์ารให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ พร้อมรับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อน ามาพัฒนาการให้บริการในด้านต่าง ๆ ต่อไป 
5 สรุปผลการด าเนินการให้บริการ 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ค่า

คะแนนที่
ได้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ระดับความส าเร็จในการยกระดับ
การให้บริการของศูนย์บริการร่วม
กระทรวงการคลัง 

5 100 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังได้มีการปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล และส านัก
ตรวจสอบและประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) ได้ขอความอนุเคราะห์กลุ่มสารนิเทศ 
การคลัง สป.กค. ประชาสัมพันธ์การให้บริการแบบดิจิทัลผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง พร้อมทั้ง
รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลังต่อหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง 
เรียบร้อยแล้ว 

- 
 

- 
(ด าเนินการโดย

ไม่ใช้งบประมาณ) 
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1.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน การจัดตั้งเพจและบริหารจัดการ Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัด จ านวนสื่อประเภท ถาม-ตอบ สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นระบบในสื่อ FB สถานีข่าว กค. 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 
1 6 
2 12 
3 18 
4 24 
5 30 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

จ านวนสื่อประเภท ถาม-ตอบ สื่อ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับ
การเผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบในสื่อ FB สถานีข่าว กค. 

5 100 สามารถเผยแพร่สื่อประเภท 
ถาม-ตอบได้ 35 ครั้ง 

1) มีข้อจ ากัดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลบางประการ ข้อมูลของกระทรวงการคลังเป็นเรื่อง 
Sensitive กระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และเกี่ ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ดังนั้น  
ในบางประเด็นที่เป็นกระแสสังคม ประชาชนอยากทราบ แต่ทางกระทรวงเองอาจจะยังไม่
สามารถเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวได้ เนื่องจากยังไม่อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม หากเผยแพร่ไปจะ
ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลประโยชน์ต่อประชาชนในส่วนรวม  
2) ประเด็นที่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องจ านวนมาก ต้องมีการประสานเพื่อขอข้อมูล ท าให้ในบางครั้ง
ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าเผยแพร่ข้อมูลช้า ไม่ทันต่อความต้องการ  
3) ประชาชนมีเสรีภาพในการเลือกรับเลือกเชื่อท าให้ในบางครั้งเกิดกระแสด้านลบจากเพจหรือ
ข่าว Fake News และหลายต่อหลายครั้งที่การชี้แจงข้อมูลของภาครัฐ ถูกมองว่าเป็นการแก้ตัว 
มากกว่าการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  
4) มีปัญหา Covid-19 ระลอกใหม่ อย่างต่อเนื่อง ท าให้การด าเนินงานบางอย่างต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงาน ไม่สามารถท าให้เป็นไปตามแผน 

- 
(ด าเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ) 
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1.3 โครงการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการจัดท าแผน/คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร  
ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 
1 ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่วข้องกับขอ้ร้องเรียนการทุจริตกระทรวงการคลัง 
2 ก าหนดแบบฟอร์มการประเมินความเส่ียง เสนอรองปลัดกระทรวงการคลังและแจ้งเวียนให้หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
3 ประเมินความเส่ียงรอบ 6 เดือน และน าข้อมูลการประเมินความเส่ียงการทจุริตกระทรวงการคลังรายงานผู้บริหาร และส านักงาน ป.ป.ท. 
4 ประเมินความเส่ียงรอบ 12 เดือน 
5 น าข้อมูลการประเมินความเส่ียงการทจุริตกระทรวงการคลังรายงานผู้บริหาร และส านักงาน ป.ป.ท. 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

ระดับความส าเร็จของการ
ประเมินความเส่ียงการ
ทุจริตกระทรวงการคลัง 

5 100 ประเมินความเสี่ยงรอบ 12 เดือนและน าข้อมูลการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลังรายงานผู้บริหาร 
สป.กค. และส านักงาน ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้ว 

- - 
(ด าเนินการโดยไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

 
  



5 

 

2. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร  
เป้าหมาย : บุคลากรมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข  
ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร  
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100  
ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 40 
2.1 โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค ำอธิบำยเกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 เก็บข้อมูลกระบวนการท างานของทุกหน่วยงาน 
2 จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพจิารณาทบทวนผลการจัดเก็บข้อมูล 
3 จัดท าร่างแผนอัตราก าลังของ สป.กค. และ สร.กค. 
4 เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลังฯ 
5 แจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
รายละเอียดการ

ด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ  
ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการวิเคราะห์
อัตราก าลังของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

1 20 อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ข้อมูลการวิเคราะห์
ภาระงานให้ม ี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ 
โดยได้สรุปข้อมูล
สภาพแวดล้อมและ
ปัญหาอุปสรรคในการ
ท างานรายหนว่ยงาน
เพื่อประกอบการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง
ต่อไปแล้ว 

1. การจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดใช้ระยะเวลายาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจาก 
- ผู้จัดท าข้อมูลบางส่วนยังขาดความรอบรู้และความเข้าใจที่ชัดเจนในภารกิจงานทั้งหมดของ
หน่วยงาน/มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในหลักการและวิธกีารวเิคราะห์ภาระงาน / ขาดทักษะในการคิด
วิเคราะห์/ขาดทักษะในการเขียนที่ดีในระดับที่สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจกิจกรรมการท างานของ
ตนเองได้อย่างกระชับรัดกุม 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงาน รวมทั้งยังขาดความเข้าใจที่
ชัดเจนในภารกิจงานของหน่วยงานอื่น ท าให้การตรวจทานและปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ ต้องใช้
ระยะเวลาพอสมควร 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การประสานงานค่อนข้างติดขัด 
และยากที่จะจัดการประชุมร่วมกัน 
2. มีการเปลี่ยนแปลงทีมที่ปรึกษาโครงการซ่ึงเป็นผู้แทนจาก ก.พ. ท าให้แนวทางและวิธีการด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงควรมีการปรับเปลี่ยนแนวทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

- 
(ด าเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ) 
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2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ตัวชี้วัด จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้ตามเป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 

1 100 
2 150 
3 200 
4 250 
5 300 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
รายละเอียดการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

จ านวนบุคลากรที่ เข้ ารับการ
อบรมได้ตามเป้าหมาย 

- - ยกเลิกการฝึกอบรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าให้การอบรมตามโครงการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ IT ของกระทรวงการคลัง ตามแผนพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงการคลัง ส่วนกลาง (ด้านบริหาร) ภายใต้
เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการรวมตัวของคนจ านวนมาก ประกอบกับส่วนราชการได้ก าหนด
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ส่งผลให้ต้องหลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
เป็นจ านวนมากท าให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การเรียนการสอน  
การสอบการฝึกอบรม เป็นต้น จึงไม่สามารถด าเนินโครงการฯ ดังกล่าว
ตามแผนการฝึกอบรมที่ก าหนดไว้ได้ นอกจากนี้ การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ ดังกล่าวยังเป็นการฝึกอบรมที่เน้นภาคปฏิบัติ จึงท าให้ 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมในลักษณะออนไลน์เป็นไปได้ยาก 
เนื่องจาก 1) ผู้เรียนอาจจะไม่ได้รับความรู้เพียงพอ และ 2) เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ของผู้เรียนไม่มีความพร้อม ซ่ึงจะส่งผลให้การฝึกอบรมไม่มี
ประสิทธิภาพ 

ไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ตามแผนการ 
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2.3 โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีของกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการจัดท าโครงการมอบโล่ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ของกระทรวงการคลัง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 

1 ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏบิัติตนชอบด้วยความซ่ือสัตยก์ระทรวงการคลัง 
2 จัดท าหนังสือถึงส่วนราชการในสังกัด ให้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรตามแนวทางที่ก าหนดส่งให้ที่ ศปท. 
3 รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากหนว่ยงานในสังกัด 
4 จัดท าโล่และใบประกาศเกยีรติเพื่อมอบให้แก่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกฯ 
5 จัดท าพิธีมอบโล่ให้แก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก โดยผู้บริหารของกระทรวงการคลังจะเป็นประธานในพธิี 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
รายละเอียดการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

ระดับความส าเร็จของการ
จั ด ท า โ ค ร ง ก า รม อ บ โ ล่ 
ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ด้ ว ยคว าม ซ่ือสั ตย์ สุ จ ริ ต 
ของกระทรวงการคลัง 

5 100 ได้ด าเนินการจัดท าโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ 
ผู้ได้รับคัดเลือก และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  
จึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงาน โดยได้เปลี่ยนวิธีการ
มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ โดยการน าส่งโล่และ
ใบประกาศเกียรติคุณให้แต่ละส่วนราชการในสั งกัด  
เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคล 
ที่สมควรยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย 
ความซ่ือสัตย์สุจริตของกระทรวงการคลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการด าเนินการตาม
นโยบายมาตรการการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โ ค โ รน า  2019 (COVID-19) มี แ น ว โ น้ ม เ พิ่ ม ม ากขึ้ น 
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคดังกล่าว จึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงาน โดยได้เปลี่ยน
วิธีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ โดยการน าส่งโล่และ
ใบประกาศเกียรติคุณให้แต่ละส่วนราชการในสังกัด เพื่อส่ง
มอบให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรยกย่อง
เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตของ
กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
เป็นการด าเนินการตามนโยบายมาตรการการควบคุม 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ ตามแผนการ  จ านวน 
44,000 บาท 

 
  



8 

 

3. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เป้าหมาย : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100  
ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 80 
3.1 โครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จการในการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 

1 ผลการทดสอบระบบงาน 
2 คู่มือการตั้งค่าระบบ 
3 รายงานการติดตั้งคอมพิวเตอร์ ณ ศูนยค์อมพิวเตอร์ส ารอง (DR) 
4 รายงานผลการฝึกอบรม 
5 รายงานผลการ Roll out ระบบงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
รายละเอียดการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

(ร้อยละ) 
ระดับความส าเร็จการในการ
พัฒนาระบบบริหารการเงิน
ก า ร ค ลั ง ภ า ค รั ฐ แ บ บ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ใ ห ม่   
(New GFMIS Thai) 

4 80 จั ด อ บ ร ม ผู้ ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ 
New GFMIS Thai จ านวน 15 
รุ่น และผู้ ใช้งานระบบ MIS 
จ านวน 3 รุ่น เรียบร้อยแล้ว  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับข้อก าหนดออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชก าหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 
(ฉบับที่ 28) ก าหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด โดยให้
หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
สั่งการให้เจ้าหน้าที่และบุคลากร ด าเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งส านักงาน 
(Work From Home) ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐพิจารณา
อนุญาตให้ เจ้ าหน้าที่ปฏิบัติ งาน ณ สถานที่ตั้ ง ได้ เฉพาะ เท่าที่ จ า เป็นเท่านั้ น 
กรมบัญชีกลางจึงได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/32403 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 
2564 แจ้งเลื่อนก าหนดการขึ้นระบบ New GFMIS Thai การใช้ระบบงานจริง 
(Rollout) ส าหรับกลุ่ม 1 ออกไปก่อน 

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ ตามแผนการ  จ านวน
163,500,000บาท 
 


