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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565)  

ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง รอบ 6 เดือน 

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

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) 
(ฉบับปรับปรุง) โดยมีความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเป็นด้านหลัก ส าหรับแผนระดับที่ 2 มีความเกี่ยวข้องกับ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐและประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ
มีความสอดคล้องในด้านการบริหารราชการแผ่นดินและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีความสอดคล้องใน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย และแผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนาก าลังคน
ภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพ่ือการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 2561 - 2565 ของส านักงาน ก.พ. และ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561– 2580) 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ซึ่ งแผนปฏิบัติราชการรายปี  (พ.ศ. 2565) ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
(ฉบับปรับปรุง) สามารถแบ่งได้เป็น 3 เรื่อง ได้แก่  

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน มีโครงการส าคัญ 3 โครงการ ได้แก่  
1.1 โครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง 
1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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 
5 โครงการ ได้แก่  

3.1 โครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) 

3.2 โครงการติ ดตั้ ง ระบบเครือข่ ายสื่ อสารภายในอาคารที่ ท าการ ใหม่
กระทรวงการคลัง 

3.3 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF 
Data Exchange) 

3.4 โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนส าหรับระบบบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 

3.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการเงินการคลัง เพ่ือรองรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบสนับสนุนการฝึกอบรมออนไลน์ 

ซึ่งมีผลการด าเนินงานตามปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง รอบ 6 เดือนดังนี้
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1. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน  
1.1 โครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 

1 ทบทวนภารกิจและงานบริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2 ท าการ monitor งานการให้บริการแบบดิจิทัลของส่วนราชการเป็นระยะ 

3 พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง โดยขอความร่วมมือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังในการด าเนินการ 

4 รวบรวมข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อพัฒนาการให้บริการของศูนยบ์ริการร่วมกระทรวงการคลังต่อไป 

5 สรุปผลการด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ค่าคะแนนที่ได้ ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
รายละเอียดการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ  
ระดับความส าเร็จในการยกระดับ
การให้บริการของศูนย์บริการร่วม
กระทรวงการคลัง 

2 40 1. หนังสือที่ กค 0203.4/2382 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 
ขอความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารพัฒนา
เว็บไซต์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชนยิ่งขึ้น 
2. จากการ monitor งานการให้บริการแบบดิจิทัลของส่วนราชการ 
พบว่ามีการ Update ข้อมูลการให้บริการที่เป็นปัจจุบันแล้ว เช่น งานยื่น
แบบภาษีออนไลน์ ของกรมสรรพากร งานระบบบ าเหน็จบ านาญ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

- - 
(ด าเนินการโดยไม่ใช้

งบประมาณ) 

 
  



4 
 

1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ของ สป.กค. 
ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีการทบทวนผลการด าเนินงานจากผลคะแนนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 มีการจัดท าขอ้มูลเพื่อสมัครขอรับการประเมิน รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ผ่านระบบที่ส านักงาน ก.พ.ร ก าหนด 

3 มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับทราบแนวทางการด าเนินการของประจ าปี พ.ศ. 2565 

4 ประสานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและปรับปรุงข้อมูลผลการด าเนินงานส าหรับ การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 

5 จัดท าข้อมูลลงระบบของ ส านักงานก.พ.ร เพื่อรับการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ของส านกังาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

3 60 มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับทราบ
แนวทางการด าเนินการของประจ าปี พ.ศ. 2565 

- - 
(ด าเนินการโดยไม่ใช้

งบประมาณ) 
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1.3 โครงการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการจัดท าแผน/คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร  

ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 

1 ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่วข้องกับขอ้ร้องเรียนการทุจริตกระทรวงการคลัง 

2 ก าหนดแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง เสนอรองปลัดกระทรวงการคลังและแจ้งเวียนให้หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

3 ประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน และน าข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทจุริตกระทรวงการคลังรายงานผู้บริหาร และส านักงาน ป.ป.ท. 

4 ประเมินความเสี่ยงรอบ 12 เดือน 

5 น าข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทจุริตกระทรวงการคลังรายงานผู้บริหาร และส านักงาน ป.ป.ท. 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ระดับความส าเร็จของการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กระทรวงการคลัง 

3 60 ประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน และน าข้อมูลการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลังรายงานผู้บริหาร และ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

- - 
(ด าเนินการโดยไม่ใช้

งบประมาณ) 
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2. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร  
2.1 โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค ำอธิบำยเกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 ปรับปรุงค าสั่งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

2 เร่งรัด ติดตาม และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลไม่แล้วเสร็จ/ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์/มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน/มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจ 

3 ประมวลผลและจัดท าข้อมูลน าเสนอคณะท างานฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น 

4 จัดการประชุมคณะท างานฯ 

5 เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนกรอบอัตราก าลัง 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
รายละเอียดการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ  
ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

2 40 ได้เร่งรัด ติดตาม และให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานที่ไม่สามารถจัดท า
ข้อมูลวิเคราะห์ภาระงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ขณะนี้เหลือเพียง 1 หน่วยงานที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง
แก้ไขข้อมูล 

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าให้การประสานงานเพื่อเร่งรัด
และติดตามผลการด าเนินการกับหน่วยงานอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องขาดความต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ควรขอ
เบอร์มือถือของคณะท างานฯ เพิ่มเติม เพื่อใช้ติดต่อใน
กรณีมีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ 
(Work from Home) 

- 
(ด าเนินการโดยไม่ใช้

งบประมาณ) 
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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 านวนบุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมได้ตามเป้าหมาย 

5 100 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรด้านดิจิทัล ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งหมด 7 หลักสูตร 
จ านวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 310 คน 

- จ านวนเ งินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 36,000 บาท 
(จากจ านวนเงินงบประมาณที่
ได้รับ 275,100 บาท) 
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2.3 โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีของกระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการจัดท าโครงการการคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 

1 ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏบิัติตนชอบด้วยความซื่อสัตยก์ระทรวงการคลัง 

2 จัดท าหนังสือถึงส่วนราชการในสังกัด ให้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรตามแนวทางที่ก าหนดส่งให้ที่ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต 

3 รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากหนว่ยงานในสังกัด 

4 จัดท าโล่และใบประกาศเกยีรติเพื่อมอบให้แก่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกฯ 

5 จัดท าพิธีมอบโล่ให้แก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก โดยผู้บริหารของกระทรวงการคลังจะเป็นประธานในพธิี 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
รายละเอียดการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ  
ระดับความส าเร็จของ 
การจัดท าโครงการ 
การคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตน
ชอบด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 

4 80 รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานในสังกัด และ
จัดท าโล่และใบประกาศเกียรติเพื่อมอบให้แก่บุคคลที่ได้รับการ
คัดเลือกฯ 

- จ านวนเงินงบประมาณ
ที่เบิกจ่ายจริง 37,800 
บาท (จากจ านวนเงิน
งบ ป ระ ม า ณ ที่ ไ ด้ รั บ 
44,000 บาท) 
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3. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
3.1 โครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 

ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จโครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 

1 ความพร้อมใช้ด้านระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

2 ความพร้อมใช้ด้านระบบเครือข่าย 

3 ความพร้อมใช้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

4 ความพร้อมใช้ด้านระบบการเชื่อมโยงขอ้มูลกับระบบภายนอก 

5 ความพร้อมใช้ด้านระบบงาน New GFMIS Thai 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
รายละเอียดการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ 
ระดับความส าเร็จโครงการจัดท าระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม ่(New GFMIS Thai) 

4 80 คณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Steering 
Committee) ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพนัธ์ 
2565 เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบ ทั้งใน 
ส่วนของความพร้อมใช้ด้านระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้านระบบ
เครือข่าย ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และด้านระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบภายนอก โดยมีมติเห็นชอบการขึ้นใช้งานระบบ 
New GFMIS Thai ในวันที่ 4 เมษายน 2565 

- - 
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3.2 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ท าการใหม่กระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 

1 จัดท าร่างขอบเขตของงานพร้อมราคากลาง, รายงานขอซื้อขอจ้างและเผยแพรป่ระชาวิจารณ์ และประกาศเชิญชวนใหผู้้เสนอราคาเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ 

2 ลงนามในสัญญาแล้วเสร็จ 

3 ส่งมอบแผนการด าเนินงานโครงการและโครงสร้างการบริหารโครงการแล้วเสรจ็ 

4 ส่งมอบแผนการฝึกอบรมแล้วเสร็จ 

5 ส่งมอบร่างแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ส าหรับตั้งอุปกรณ์ตามโครงการและร่างแผนผังแสดงอุปกรณ์ใน Rack (Rack Layout) แล้วเสร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
รายละเอียดการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

ระดับความส าเร็จในการจัดหาและ
ติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

1 20 รายละเอียดตามประกาศผ่านระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางและ
เว็บไซต์กระทรวงการคลัง ดังนี้ 
(1) ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และราคากลาง 
(ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 
(2) ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และราคากลาง 
(ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 
(3) ประกาศเชิญชวนให้ผู้เสนอราคาเสนอราคา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 
2565 
(4) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 

การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากการประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และ
ราคากลาง จ านวน 2 ครั้ง โดยการประกาศ
ครั้งที่  1 วันที่  7-11 ม.ค. 2565 ได้มี 
ผู้วิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ท าให้
ต้องด าเนินการประกาศครั้งที่ 2 วันที่ 26-
31 ม.ค.2565 ซึ่งไม่มีผู้วิจารณ์แล้ว ทั้งนี้  
ได้ด าเนินการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ
ราคาแล้ว เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2565 

ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
 (จากจ านวนเงินงบประมาณ
ที่ได้รับ 63,764,000 บาท) 
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3.3 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF Data Exchange) 

ตัวชี้วัด จ านวนชุดข้อมูลเปิดของฐานข้อมูลกลางกระทรวงการคลังตามกรอบธรรมภิบาลข้อมูล 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 

1 ศึกษา และวิเคราะห์ขอ้มูลในฐานข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง 

2 จัดท ารายการข้อมูลในฐานขอ้มูลกลางกระทรวงการคลัง 

3 จัดท าค าอธบิายชุดข้อมูล (Metadata) และพจนานกุรรมข้อมูล (Data Dictionary) ทุกชุดข้อมูลที่มีในฐานขอ้มูลกลาง 

4 พัฒนาระบบบัญชีขอ้มูลของกระทรวงการคลัง (MOF Data Catalog) 

5 จ านวนชุดขอ้มูลเปิดของระบบฐานข้อมลูกลางกระทรวงการคลัง 20 ชุด 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
รายละเอียดการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ 
จ านวนชุดขอ้มูลเปิดของฐานข้อมูล
กลางกระทรวงการคลังตามกรอบ
ธรรมภิบาลขอ้มูล 

2 40 จัดท ารายการข้อมูลในฐานข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง 1) ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ชิ้นส่วนส าคัญที่ใช้ในการประกอบ
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส าหรับน าเสนอข้อมูลตามที่ระบุใน
ขอบเขตงาน ของสายการผลิตทั่วโลก ท าให้ต้องมีการขยายการตรวจ
รับงานงวดที่ 2 มีผลให้การเบิกจ่ายไม่ได้ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 
2) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-19) และ
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขฯ ตามแนวทางมาตรการปลอดภัย 
(COVID Free Setting) ส าหรับการประชุมสัมมนาหรือการประชุม 
เชิ งปฏิบั ติ ก า ร  เป็ นผลให้ เ จ้ าหน้ าที่ ไ ม่ ส ามา รถมาร่ วมก า ร
ประชุมสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ จึงท าให้ไม่สามารถได้
ผลสรุปจาการประชุมดังกล่าว ท าให้โครงการฯ มีผลกระทบต่อการน า
ผลลัพธ์ที่จะได้จากการประชุมฯ ไปใช้ในการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล
ของกระทรวงการคลัง ตามมาตรฐานและกรอบก ากับดูแลข้อมูลกลาง
กระทรวงการคลัง อีกทั้ง ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมมีส่วนส าคัญใน
การจัดท ากลยุทธ์ด้านข้อมูลและยุทธศาสตร์ของการด าเนินงานใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จ านวนเงินงบประมาณ
ที่เบิกจ่ายจริง 

4,160,000 บาท 
(จากจ านวนเงิน

งบประมาณที่ได้รับ 
41,600,000 บาท) 
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3.4 โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนส าหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 

ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนส าหรับระบบ New GFMIS Thai  

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 

1 การก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน 

2 การวิเคราะหแ์ละออกแบบ 

3 การพัฒนาและทดสอบระบบ 

4 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

5 ระบบการลงทะเบียนและพิสูจน์ตวัตน และระบบการยืนยันตัวตน 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
รายละเอียดการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบการพิสจูน์และยืนยันตัวตน
ส าหรับระบบ New GFMIS Thai 

2 40 จัดเก็บข้อสรุปความต้องการของผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 
(Requirement Specification) เพื่ อด า เนินการวิ เคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

- ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
(จากจ านวนเงินงบประมาณ
ที่ได้รับ 90,000,000 บาท) 
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3.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการเงินการคลัง เพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบสนับสนุนการฝึกอบรมออนไลน์ 

ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning Platform) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 

1 การก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน 

2 การวิเคราะหแ์ละออกแบบ 

3 การพัฒนาและทดสอบระบบ 

4 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

5 ระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning Platform) 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
รายละเอียดการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ 
ระดับความส าเร็จในการจัดท า
ระบบสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ (e-Learning Platform) 

2 40 จัดเก็บข้อสรุปความตอ้งการของผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 
(Requirement Specification) เพื่อด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 

- ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
(จากจ านวนเงิน

งบประมาณที่ได้รับ 
33,656,000 บาท) 

 


