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รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565 ) 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

๑. บทสรุปผู้บริหาร  
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

มีความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป็นด้านหลัก และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเป็นด้านรอง ส า หรับ 
แผนระดับที่ 2 มีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประเด็นความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีความสอดคล้องในยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และ  
แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพ่ือการไปสู่
ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 2561 - 2565 ของส านักงาน ก.พ. และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ซึ่งความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง สามารถด าเนินงานได้ร้อยละ 90.48 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพ่ือการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (COVID 
Free Setting) ท าให้ไม่สามารถจัดการประชุมสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ ส่งผลให้บางโครงการเกิด
ความล่าช้าหรือไม่สามารถด าเนินการได ้และสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้เป็น 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน มีโครงการส าคัญ 4 โครงการ ได้แก่  
1.1 โครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง สามารถพัฒนา

เว็บไซต์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง โดยบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ 
ในสังกัดกระทรวงการคลังด้วยการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความประหยัดและคุ้มค่า  
ซึ่งได้น าเข้าข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ และภาพข่าวประชาสัมพันธ์การให้บริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับ
ประชาชนในวงกว้างเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง เพ่ือให้เกิดงานบริการที่สะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส ตามความต้องการของประชาชน 

1.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน การจัดตั้งเพจและ
บริหารจัดการ facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลังเป็นการเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของ
กระทรวงการคลังผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือให้ประชาชน/ภาคเอกชนได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ  และ 
ท าให้มีโอกาสได้รับทราบงาน/นโยบาย/ภารกิจของกระทรวงการคลังโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านสื่อมวลชน 

1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0  
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้รับการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0  
(PMQA 4.0) ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ 431.73 โดยเป็น 
ผลคะแนนเทียบเท่าระดับก้าวหน้า (Advance) ซึ่งมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยบรรลุตาม
เกณฑ์มาตรฐานการเป็นระบบราชการ 4.0 มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง  

1.4 โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผน/คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
ขององค์กรเป็นการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าและป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานใน
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สังกัดกระทรวงการคลังมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงาน  
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร มีโครงการส าคัญ 3 โครงการ ได้แก่  
2.1 โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ท าให้มีแนวทาง 

ในการบริหารจัดการก าลังคนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ท าให้บุคลากรของ

กระทรวงการคลังให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.3 โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม แ ละค่านิยมที่ดีของ
กระทรวงการคลัง ท าให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังมีจิตส านึก ค่านิยม ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและ 
มีภูมิคุ้มกัน และมีระดับความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีโครงการส าคัญ 6 โครงการ ได้แก่  
3.1 โครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS 

Thai) โดยท าให้ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือทดแทนระบบ GFMIS เดิม ที่มีประกาศสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (End- of- life )รองรับการเชื่อมต่อกับ
ระบบงานภายนอกให้สามารถใช้งานได้สอดคล้องกับกระบวนการปัจจุบัน รวมทั้งมีความยืดหยุ่น รองรับการ
ขยายตัวในอนาคต ทั้งนี้ ได้ด าเนินการขึ้นใช้งานระบบ New GFMIS Thai ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 
เรียบร้อยแล้ว 

3.2 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ท าการใหม่กระทรวงการคลังเป็น
การเตรียมความพร้อมในการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลัก อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการ  
ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลส าหรับให้บริการหน่วยงานในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

3.3 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF Data 
Exchange) ท าให้มีระบบฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดของ
กระทรวงการคลังที่ ได้มาตรฐานตามกรอบก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐ ก่อให้เกิดกระบวนการท างานและ 
การให้บริการข้อมูลของกระทรวงการคลังที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นในการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของภาครัฐได้ 

3.4 โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนส าหรับระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ท าให้มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนส าหรับระบบ New GFMIS Thai  
ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับกฎหมายดิจิทัลต่าง ๆ และแนวทางการใช้งานดิจิทัลไอดีส าหรับ
ประเทศไทย ท าให้ระบบ New GFMIS Thai มีความมั่นคงปลอดภัย ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และรองรับ 
การขยายตัวของผู้ใช้บริการทั่วประเทศในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการเงินการคลัง เพ่ือรองรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบสนับสนุนการฝึกอบรมออนไลน์  ท าให้สามารถจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศการเงินการคลัง เพ่ือรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมผู้ใช้งานกลุ่มองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลทั่วประเทศ รวมทั้งระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning Platform) 
ในรูปแบบ Offline และ Online Live Streaming 

3.6 โครงการออกแบบเชิงหลักการส าหรับการบริหารข้อมูลการจัดประชารัฐสวัสดิการ 
เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ท าให้มีระบบฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการ
ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห งรัฐ เพ่ือใช ในการจัดประชารัฐสวัสดิการ ก ากับดูแล บริหารจัดการ และ 
ประเมินผลการด าเนินการต่อไป 
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๒. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
๒.๑ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ต่อเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของ

แผนฯ 

๒.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการของทั้งแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ต่อเป้าหมายรวมและค่า
เป้าหมายรวมของแผนฯ  

(๑) เป้าหมายรวม ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

(๒) ค่าเป้าหมายรวม ร้อยละ 100 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี  
ต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปีตามที่ก าหนดไว ้

 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ ร้อยละ 90.48* 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

* ค่าเฉลี่ย 3 ปี ของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปีของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
(ปี 2563 = ร้อยละ 100 ปี 2564 = ร้อยละ 71.43 และ ปี 2565 = ร้อยละ 100) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน  
ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง สามารถด าเนินงานได้ร้อยละ 90.48 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพ่ือการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (COVID Free 
Setting) ท าให้ไม่สามารถจัดการประชุมสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ ส่งผลให้บางโครงการเกิด 
ความล่าช้าหรือไม่สามารถด าเนินการได้ ได้แก่ โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และโครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 

๒.๑.๒ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการของแผนย่อยต่อเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผน 

• เป้าหมายรวม ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

• ค่าเป้าหมายรวม ร้อยละ 100 

๑) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปีที่ก าหนดไว้ 

 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ ร้อยละ 100* 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

* ค่าเฉลี่ย 3 ปี ของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
(ปี 2563 = ร้อยละ 100 ปี 2564 = ร้อยละ 100 และ ปี 2565 = ร้อยละ 100)  



๔ 

 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
สามารถด าเนินงานได้ร้อยละ 100 โดยทุกโครงการสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเร่ือง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร. 
ต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปทีี่ก าหนดไว้ 

 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 80* 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

* ค่าเฉลี่ย 3 ปี ของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 
(ปี 2563 = ร้อยละ 100 ปี 2564 = ร้อยละ 40 และ ปี 2565 = ร้อยละ 100) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 
สามารถด าเนินงานได้ร้อยละ 80 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (COVID Free Setting) ท าให้ไม่สามารถจัดการ
ประชุมสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ ส่งผลให้บางโครงการเกิดความล่าช้าหรือไม่สามารถด าเนินการได้ 
ได้แก่ โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

3) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเร่ือง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปทีี่ก าหนดไว้ 

 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ ร้อยละ 93.33* 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

* ค่าเฉลี่ย 3 ปี ของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ปี 2563 = ร้อยละ 100 ปี 2564 = ร้อยละ 80 และ ปี 2565 = ร้อยละ 100) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สามารถด าเนินงานได้ร้อยละ 93.33 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 28) ก าหนดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น  
13 จังหวัด โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสั่งการ
ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรด าเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งส านักงาน (Work From Home) ทั้งนี้  
ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งได้เฉพาะ 
เท่าทีจ่ าเป็นเท่านั้น ท าให้ก าหนดการขึ้นระบบ New GFMIS Thai การใช้ระบบงานจริง (Rollout) เกิดความล่าช้า 



๕ 

 

๒.๒ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแต่ละแผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ต่อเป้าหมายและ
ค่าเป้าหมายของแผนย่อย 

๒.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการย่อย (การด าเนินงานเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ ของส่วนราชการ) 

(๑) แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

๑.๑ เป้าหมาย หน่วยงานในสังกัดสามารถด าเนินงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๑.๒ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏบิัติราชการเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ต่อค่าเป้าหมายของ 
แผนปฏิบัติราชการเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ตามที่ก าหนดไว ้

 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ ร้อยละ 100* 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

* ค่าเฉลี่ย 3 ปี ของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
(ปี 2563 = ร้อยละ 100 ปี 2564 = ร้อยละ 100 และ ปี 2565 = ร้อยละ 100) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
สามารถด าเนินงานได้ร้อยละ 100 โดยทุกโครงการสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๑.๓ โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนนิงาน 

1. โครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง  
2. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน การจัดตั้งเพจ

และบริหารจัดการ facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลัง  
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
4. โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผน/คู่มือการบริหารความเสี่ยง 

ด้านการทุจริตขององค์กร 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

1. สามารถพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง โดยบูรณาการ 
การเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลังด้วยการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งได้น าเข้าข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ และภาพข่าว
ประชาสัมพันธ์การให้บริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในวงกว้างเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงการคลัง เพ่ือให้เกิดงานบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามความต้องการของประชาชน 

2. การจัดตั้ งและบริหารงานเพจ Facebook สถานีข่ าวกระทรวงการคลัง 
อย่างต่อเนื่อง เป็นการเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือให้
ประชาชน/ภาคเอกชนได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ และท าให้มีโอกาสได้รับทราบงาน/นโยบาย/ภารกิจของ
กระทรวงการคลังโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านสื่อมวลชน 



๖ 

 

3. ได้รับการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 
4.0) ของ สป.กค. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ 431.73 โดยเป็นผลคะแนนเทียบเท่าระดับก้าวหน้า 
(Advance) ซึ่งมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการเป็นระบบราชการ 
4.0 มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย
ซับซ้อนมากขึ้น และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

4. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลังเป็นการเตรียมการป้องกัน 
การทุจริตล่วงหน้าและป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีมาตรการ ระบบ
หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ 

(2) แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 

2.๑ เป้าหมาย บุคลากรมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
2.๒ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเร่ือง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร  
ต่อค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการเร่ือง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร ตามทีก่ าหนดไว้ 

 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 80* 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

* ค่าเฉลี่ย 3 ปี ของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 
(ปี 2563 = ร้อยละ 100 ปี 2564 = ร้อยละ 40 และ ปี 2565 = ร้อยละ 100) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพ
บุคลากร สามารถด าเนินงานได้ร้อยละ 80 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (COVID Free Setting) ท าให้ 
ไม่สามารถจัดการประชุมสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ ส่งผลท าให้บางโครงการเกิดความล่าช้าหรือ 
ไม่สามารถด าเนินการได้ ได้แก่ โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.๓ โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 

1. โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
3. โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีของ

กระทรวงการคลัง 
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ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

1. การจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและ
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง เพ่ือให้มีแนวทางในการบริหารจัดการก าลังคนให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. บุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการปรับปรุง และ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3. บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังมีจิตส านึก ค่านิยม ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
และมีภูมิคุ้มกัน และมีระดับความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(3) แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.๑ เป้าหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ 
3.๒ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเร่ือง  
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อค่าเป้าหมายของ 

แผนปฏิบัติราชการเร่ือง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ ร้อยละ 93.33* 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

* ค่าเฉลี่ย 3 ปี ของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ปี 2563 = ร้อยละ 100 ปี 2564 = ร้อยละ 80 และ ปี 2565 = ร้อยละ 100) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สามารถด าเนินงานได้ร้อยละ 93.33 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 28) ก าหนดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น  
13 จังหวัด โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสั่งการ
ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรด าเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งส านักงาน (Work From Home) ทั้งนี้  
ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งได้เฉพาะ 
เท่าทีจ่ าเป็นเท่านั้น ท าให้ก าหนดการขึ้นระบบ New GFMIS Thai การใช้ระบบงานจริง (Rollout) เกิดความล่าช้า 

3.๓ โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1. โครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New 
GFMIS Thai) 

2. โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ท าการใหม่กระทรวงการคลัง 
3. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง  (MOF 

Data Exchange) 
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4. โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนส าหรับระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 

5. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการเงินการคลัง เพ่ือรองรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบสนับสนุนการฝึกอบรมออนไลน์ 

6. โครงการออกแบบเชิงหลักการส าหรับการบริหารข้อมูลการจัดประชารัฐสวัสดิการ
เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

1. มีระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
ที่มีประสิทธิภาพรองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานภายนอก สามารถใช้งานได้สอดคล้องกับกระบวนการปัจจุบัน 
รวมทั้งมีความยืดหยุ่น รองรับการขยายตัวในอนาคต ทั้งนี้ ได้ด าเนินการขึ้นใช้งานระบบ New GFMIS Thai ตั้งแต่
วันที่ 4 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว 

2. มีการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลัก 
อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลส าหรับให้บริการหน่วยงานในสังกัดได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

3. มีระบบฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน
สังกัดของกระทรวงการคลังที่ได้มาตรฐานตามกรอบก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐ ท าให้กระบวนการท างานและ  
การให้บริการข้อมูลของกระทรวงการคลังมีคุณภาพและได้มาตรฐานที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของภาครัฐได้ 

4. มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนส าหรับระบบ New GFMIS Thai ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล สอดคล้องกับกฎหมายดิจิทัลต่าง ๆ และแนวทางการใช้งานดิจิทัลไอดีส าหรับประเทศไทย ท าให้
ระบบ New GFMIS Thai มีความมั่นคงปลอดภัย ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และรองรับการขยายตัวของ
ผู้ใช้บริการทั่วประเทศในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. สามารถจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการเงินการคลัง  
เพ่ือรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning Platform)  
ในรูปแบบ Offline และ Online Live Streaming ได ้

6. มีระบบฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการ
ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ เพ่ือใชในการจัดประชารัฐสวัสดิการ การก ากับดูแล การบริหารจัดการ และ 
การประเมินผลการด าเนินการตอไป 

๓. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี ต่อแผนระดับที่ ๑ และ
ระดับที่ ๒ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) เป้าหมาย  

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส 
1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของ

ภูมิภาค 
1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัล

มาประยุกต์ใช้ 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย   

4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถ

สูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  
5.1 ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรมและมีการพัฒนา

ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน 

การทุจริต 
6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
1. สามารถพัฒนาการท างานของหน่วยงาน โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร

จัดการในการให้บริการประชาชนและเพ่ืออ านวยความสะดวกในช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสาร  
2. สามารถพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีระบบการท างานที่เป็น

ดิจิทัล มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัว การน านวัตกรรม เทคโนโลยี และข้อมูลขนาดใหญ่ มาใช้ในการตัดสินใจ
และบริหารงาน 

3. สามารถเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลัก อุปกรณ์ระบบ
บริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และระบบแสดงผลการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยส าหรับให้บริการ
หน่วยงานในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

4. สามารถวางแผนขนาดก าลังคนที่เหมาะสมตามภารกิจและพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ด้วยการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยให้แก่บุคลากร 

5. สามารถเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากร ซึ่งเป็น
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง  

๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
2.5 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  



๑๐ 

 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
จัดให้มีฐานข้อมูลมิติต่าง ๆ ของพ้ืนที่ให้มีความถูกต้อง พัฒนากลไกเพ่ือสนับสนุนการสร้าง

องค์ความรู้ การตัดสินใจและการวางแผนการด าเนินการของรัฐ รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 
ผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกได้ และใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนด
นโยบายการจัดประชารัฐสวัสดิการ 

๓.๒ แผนระดับที่ ๒  

๓.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ  
1. (หลัก) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
• เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ใช้บริการ 
• ค่าเป้าหมาย ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏบิัติราชการรายปีต่อค่าเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ตามที่ก าหนดไว้ 

 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 91.11* 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

* ค่าเฉลี่ย 3 ปี ของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง  
(ร้อยละ 100) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง   
(ร้อยละ 100) และโครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ร้อยละ 73.33) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
สามารถพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็น

เครื่องมือให้เกิดงานบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งเพ่ิมช่องทางใน
การสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียได้มากข้ึน แตเ่นื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพ่ือ 
การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (COVID 
Free Setting) ท าให้ไม่สามารถจัดการประชุมสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ ส่งผลให้บางโครงการเกิด 
ความล่าช้าหรือไม่สามารถด าเนินการได้ ได้แก่ โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

• เป้าหมาย ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

• ค่าเป้าหมาย ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์การ
สหประชาชาติ อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด  
๖๐ อันดับแรก 

  



๑๑ 

 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏบิัติราชการรายปีต่อค่าเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 94.29* 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

* ค่าเฉลี่ย 3 ปี ของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน การจัดตั้ง
เพจและบริหารจัดการ facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลัง (ร้อยละ 100) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(ร้อยละ 66.67) โครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  (NEW GFMIS Thai) (ร้อยละ 93.33) 
โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสารสื่อสารภายในอาคารที่ท าการใหม่กระทรวงการคลัง (ร้อยละ 100) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF Data Exchange) (ร้อยละ 100) โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนส าหรับระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (ร้อยละ 100) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการเงินการคลัง 
เพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบสนับสนุนการฝึกอบรมออนไลน์ (ร้อยละ 100)  

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
1. สามารถเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้มีขนาดก าลังคนที่เหมาะสมและมีทักษะและสมรรถนะ

ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทันสมัย และเป็นสากล 
2. สามารถน าเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานได้อย่างคุ้มค่า 

คล่องตัว และเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
3. สามารถใช้งานระบบเครือข่ายและรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือขนถ่ายข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ 
(๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

1) แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 
• แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกใน

การให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก  
มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ 
รวมทั้งอ านวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการด าเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออก
ใบอนุญาตต่าง ๆ การให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 

• เป้าหมายของแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี ต่อค่าเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 100* 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

* ค่าเฉลี่ย 3 ปี ของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง  
(ร้อยละ 100) และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน การจัดตั้งเพจและบริหารจัดการ facebook  
สถานีข่าวกระทรวงการคลัง (ร้อยละ 100)  

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
สามารถพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา

เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดงานบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตอบสนองความต้องการของประชาชน
รวมทั้งเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือให้ประชาชน/ภาคเอกชนได้มีโอกาสเข้าถึง
ข้อมูลของภาครัฐ ได้มีส่วนร่วมตรวจการบริหารงานของภาครัฐได้สะดวกขึ้น ตามพฤติกรรมการเปิดรับสารที่ตนเองถนัด 



๑๒ 

 

2) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ 
การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการท างานและข้อมูล
ระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้
ร่วมกันเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐาน
เดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

• เป้าหมายของแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี ต่อค่าเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 98.89* 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

* ค่าเฉลี่ย 3 ปี ของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 
4.0 ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ร้อยละ 100) โครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (NEW 
GFMIS Thai) (ร้อยละ 93.33) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสารสื่อสารภายในอาคารที่ท าการใหม่กระทรวงการคลัง (ร้อยละ 100)
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF Data Exchange) (ร้อยละ 100) โครงการพัฒนาระบบ 
การพิสูจน์ยืนยันตัวตนส าหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  (ร้อยละ 100) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศการเงินการคลัง เพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบสนับสนุนการฝึกอบรมออนไลน์ (ร้อยละ 100) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
สามารถท าให้เกิดการปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว 

โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่ และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็น
สากล  

3) แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา  
1. ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้ 

มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ก าลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของ
ภาครัฐและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริ หาร
ก าลังคนให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนก าลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือ
ให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 
ของประเทศได้อย่างคล่องตัว 

2. พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะ 
การคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้ 
มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดใน



๑๓ 

 

การท างานเพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์ของ  
การพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า 
สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงานด้วย  
ความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค  
กล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริม
ให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท าที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

• เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี ต่อค่าเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 70* 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

* ค่าเฉลี่ย 3 ป ีของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านกังานปลัดกระทรวงการคลัง (ร้อยละ 
73.33) และโครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ร้อยละ 66.67) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
1. สามารถก าหนดขนาดก าลังคนที่เหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและ 

พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. สามารถเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะที่ทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลง ทันสมัย และเป็นสากล 
2. (รอง) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(2.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
• เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
• ค่าเป้าหมาย ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) อยู่ใน

อันดับ ๑ ใน ๕๔ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  ๕๐ คะแนน 
 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏบิัติราชการรายปีต่อค่าเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 100* 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

* ค่าเฉลี่ย 3 ป ีของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการวิเคราะห์ความเส่ียงและการจัดท าแผน/คู่มือการบริหารความเส่ียง 
ด้านการทุจริตขององค์กร (ร้อยละ 100) และโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีของกระทรวงการคลัง 
(ร้อยละ 100) 
 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรในสังกัด

กระทรวงการคลัง รวมทั้งสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 



๑๔ 

 

(2.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
แผนย่อยการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
• แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย 
โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการ
สนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้ 
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

• เป้าหมายของแผนย่อย คดีทุจริต และประพฤติมิชอบลดลง 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี ต่อค่าเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 100* 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

* ค่าเฉลี่ย 3 ปี ของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผน / คู่มือการบริหารความเส่ียง
ด้านการทุจริตขององค์กร (ร้อยละ 100) และโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีของกระทรวงการคลัง
(ร้อยละ 100) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

1. เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต โดยให้ความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากรในสั งกัดกระทรวงการคลั ง ผ่ าน 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่องค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากร 
และการจัดให้มีพิธีมอบโล่ผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกระทรวงการคลัง เป็นต้น 

2. เกิดการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

 

3. (รอง) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
(3.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
• ค่าเป้าหมาย สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับ

ความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย ๙ กรณี ได้แก่ (๑) เจ็บป่วย (๒) คลอดบุตร  
(๓) ตาย (๔) ทุพพลภาพ/พิการ (๕) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (๖) ชราภาพ (๗) ว่างงาน (๘) ผู้อยู่ใน
อุปการะ และ (๙) การบาดเจ็บจากการท างาน (ร้อยละ ๘๐) 
 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏบิัติราชการรายปีต่อค่าเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 100* 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

* ค่าเฉลี่ย 3 ปี ของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการออกแบบเชิงหลักการส าหรับการบริหารข้อมูลการจัดประชารัฐสวัสดิการ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (ร้อยละ 100) 



๑๕ 

 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
มีระบบฐานข้อมูลกลางสวัสดิการสังคม เพ่ือสนับสนุนการยกระดับการคุ้มครองทางสังคม

และหลักประกันทางสังคม 
 

(3.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
• แนวทางการพัฒนา สนับสนุนให้มีการพัฒนาและน าใช้ระบบข้อมูลและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน อาทิ การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลางสวัสดิการสังคมที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างภาคีพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะระดับครัวเรือนและชุมชน เพ่ือน าไปสู่การยกระดับการคุ้มครองทางสังคม
และหลักประกันทางสังคม 

• เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี ต่อค่าเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 100* 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

* ค่าเฉลี่ย 3 ปี ของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการออกแบบเชิงหลักการส าหรับการบริหารข้อมูลการจัดประชารัฐสวัสดิการ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (ร้อยละ 100) 

 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
มีระบบฐานข้อมูลกลางสวัสดิการสังคมที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และ

ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะระดับครัวเรือนและชุมชน เพ่ือน าไปสู่การ
ยกระดับการคุ้มครองทางสังคมและหลักประกันทางสังคม 

๓.๒.๒ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเปน็ผลมาจากสถานการณโ์ควิด 19  
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ (รายงานผลสัมฤทธิ์เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๕) 

(๑) เป้าหมาย  - 
(๒) แนวทางการพฒันา - 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี ต่อค่าเป้าหมายแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ ์ - 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

- 

  



๑๖ 

 

๓.๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ(Big Rock) 

(๑) เรื่อง/ประเด็นปฏิรูป   - 

(๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน   - 

(๓) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป - 

(๔) โครงการที่สนับสนุน   - 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี ต่อค่าเป้าหมายแผนการปฏิรูปประเทศฯ ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ ์ - 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
- 

๓.๒.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
๑) วัตถุประสงค์ที่ 5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย 

และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
๒) เป้าหมายรวมที่  

2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย

อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
๓) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ ายด้านบุคลากรและ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของ
ประเทศ 

(3.2) แนวทางการพัฒนาที่  
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้

มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
- พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการก าลั งคนภาครัฐ ให้ 

มีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 

- ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือกันระหว่างรัฐ 
เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ 

- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร 
4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 



๑๗ 

 

(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคม
ของภาครัฐ 

(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการ ทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

 
การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี  

ต่อค่าเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ 86.67* 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

* ค่าเฉลี่ย 3 ปี ของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  (ร้อยละ 67.67) 
โครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (NEW GFMIS Thai) (ร้อยละ 93.33) และโครงการออกแบบ 
เชิงหลักการส าหรับการบริหารข้อมูลการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (ร้อยละ 100) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

1. บุคลากรของกระทรวงการคลังมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ท าให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (COVID Free Setting) ท าให้ไม่สามารถจัดการ
ประชุมสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ ส่งผลให้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เกิดความล่าช้าหรือไม่สามารถด าเนินการได ้

2. มีระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ที่มี
ประสิทธิภาพรองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานภายนอก ให้สามารถใช้งานได้สอดคล้องกับกระบวนการปัจจุบัน 
รวมทั้งมีความยืดหยุ่น รองรับการขยายตัวในอนาคต ทั้งนี้ ได้ด าเนินการขึ้นใช้งานระบบ New GFMIS Thai ตั้งแต่
วันที่ 4 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว 

3. มีระบบฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียน 
เพ่ือสวัสดิการแห งรัฐ เพ่ือใช ในการจัดประชารัฐสวัสดิการ ก ากับดูแล บริหารจัดการ และประเมินผล 
การด าเนินการตอ่ไป 

๓.๒.๕ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

(๑) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  - 
(๒) กลยุทธ์การพัฒนา  - 

  



๑๘ 

 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี 

ต่อค่าเป้าหมายแผนและนโยบายระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแหง่ชาติ ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ - 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

- 
 

๓.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง 

3.3.1 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงการคลัง 

(1) เป้าหมาย หน่วยงานด าเนินการได้ตามแผนภายใต้แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(2) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี 

ต่อค่าเป้าหมายของแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 90.40* 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

* ค่าเฉลี่ย 3 ปี ของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการร ายปีของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
(ปี 2563 = ร้อยละ 100 ปี 2564 = ร้อยละ 71.43 และ ปี 2565 = ร้อยละ 100) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง สามารถด าเนินงานได้ร้อยละ 90.48 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพ่ือ 
การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (COVID 
Free Setting) ท าให้ไม่สามารถจัดการประชุมสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ ส่งผลให้บางโครงการเกิด 
ความล่าช้าหรือไม่สามารถด าเนินการได ้ 

3.3.2 แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทย
แลนด์ พ.ศ. 2561 - 2565 ของส านักงาน ก.พ. 

(1) เป้าหมาย ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ มีกลุ่มก าลังคนที่มีศักยภาพสูงที่พร้ຌอมเป็น
กลไกขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์  

(2) ค่าเป้าหมาย ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐส่วนใหญ่ มีทักษะและความสามารถ 
ที่จ าเป็นส าหรับการท างานในบริบทดิจิทัลไทยแลนด์ 

  



๑๙ 

 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี 

ต่อค่าเป้าหมายของแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 66.67* 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

* ค่า เฉลี่ย  3 ปี  ของร้อยละความส า เร็จของการด า เนินการตาม โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิ จิ ทั ล 
(ปี 2563 = ร้อยละ 100 ปี 2564 = - และ ปี 2565 = ร้อยละ 100) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
บุคลากรของกระทรวงการคลังมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (COVID Free Setting) ท าให้ไม่สามารถจัดการประชุมสัมมนา
หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ ส่งผลให้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เกิด 
ความล่าช้าหรือไม่สามารถด าเนินการได ้

3.3.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(พ.ศ. 2561 – 2580) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(1) เป้าหมาย ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

(2) ค่าเปา้หมาย อันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลในการจัดล าดบัของ UN e-Government 
Rankings อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด ๕๐ อันดับแรก 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี 
ต่อค่าเป้าหมายของแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก าหนดไว้ 

 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 93.33* 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 

* ค่าเฉลี่ย 3 ป ีของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(NEW GFMIS Thai) (ปี 2563 = ร้อยละ 100 ป ี2564 = ร้อยละ 80 และ ปี 2565 = ร้อยละ 100) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
มีระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ที่มีประสิทธิภาพ

รองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานภายนอก ให้สามารถใช้งานได้สอดคล้องกับกระบวนการปัจจุบัน รวมทั้งมีความยืดหยุ่น 
รองรับการขยายตัวในอนาคต ทั้งนี้ ได้ด าเนินการขึ้นใช้งานระบบ New GFMIS Thai ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 
2565 เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ประกอบกับข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 28) ก าหนดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด โดยให้หัวหน้า 
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสั่งการให้เจ้าหน้าที่และบุคลากร
ด าเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งส านักงาน (Work From Home) ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือ



๒๐ 

 

หน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ ตั้งได้เฉพาะเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น ท าให้
ก าหนดการขึ้นระบบ New GFMIS Thai การใช้ระบบงานจริง (Rollout) เกิดความล่าช้า 

๔. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี ต่อเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ 

๔.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน Sustainable Development Goals – SDGs 

(๑) เป้าหมายที่ (Goal)  - 

(๒) เป้าหมายย่อย (Target) - 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

- 

๕. ปัญหาและอุปสรรค  

5.1 ส านักงาน ก.พ.ร. มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) ทุกปี โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบในช่วงที่ใกล้จะมีการประเมิน ส่งผลให้หน่วยงานมีการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินในรอบปีเดิม ดังนั้น การรายงานผลอาจจะไม่ตรงกับเกณฑ์การประเมินใหม่ 
ที่ ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

5.2 เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลบางประการ ซึ่งข้อมูลของกระทรวงการคลังเป็นประเด็น
อ่อนไหวกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ดังนั้น ในบางประเด็นที่เป็น
กระแสสังคมและประชาชนต้องการทราบ แต่กระทรวงการคลังอาจจะยังไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวได้ 
เนื่องจากยังไม่อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม หากเผยแพร่ไปจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลประโยชน์ต่อประชาชนใน
ส่วนรวม  

5.3 เนื่องจากส่วนราชการมีการจัดท าเอกสารประกอบการขออัตราก าลังเพ่ิมเติมจากส านักงาน ก.พ.  
ในช่วงเวลาเดียวกันกับการจัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ภาระงานของโครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงการฯ 
และจัดท าข้อมูลโดยมีเป้าประสงค์เพ่ือการขออัตราก าลังเพ่ิมเป็นหลัก ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผลการวิเคราะห์ อุปสงค์
และอุปทานมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูง 

5.4 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปฏิบัติ
ตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (COVID Free Setting) ท าให้ไม่สามารถจัดการประชุมสัมมนาหรือการประชุม
เชิงปฏิบัติการได้ ส่งผลให้บางโครงการเกิดความล่าช้าหรือไม่สามารถด าเนินการได ้

5.5 ปัจจุบัน มีการด าเนินงานโครงการภายในอาคารที่ท าการใหม่ กระทรวงการคลัง จ านวน 2 โครงการ 
ควบคู่กัน ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ท าการใหม่ กระทรวงการคลัง และโครงการ
ติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ท าการใหม่ กระทรวงการคลัง ซึ่งการด าเนินงานโครงการติดตั้งระบบ
เครือข่ายฯ อาจมีความล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายในพ้ืนที่ฯ โดยต้องรอผลการ
ด าเนินงานของโครงการก่อสร้างตกแต่งฯ แล้วเสร็จ จึงจะสามารถเริ่มด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายใน
พ้ืนที่ฯ ได้อีกทั้ง ต้องมีการประสานงานและอัพเดทข้อมูลกับโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในฯ อย่างต่อเนื่อง 
ในกรณีที่อาจมีการปรับเปลี่ยนแบบ/ผังงาน 
  



๒๑ 

 

๖. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินการ  

6.1 ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังต้องมีการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานในเชิงรุกมากขึ้น พร้อมทั้ง
จ าเป็นต้องกระตุ้นและสร้างให้บุคลากรมีส่วนร่วมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น 

6.2 การจัดท าแนวทางเพ่ือความสะดวกในการบริการประชาชน อาทิ ท าคู่มือ ถาม-ตอบ (Q&A) เป็นต้น 
6.3 ผู้รับผิดชอบโครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจ าเป็นต้องชี้แจงและ

ทบทวนถึงวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลที่ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงมากท่ีสุด 

6.4 การปรับรูปแบบการฝึกอบรมจากแบบ Onsite เป็น Online  
6.5 การประสานขอความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ท าการใหม่ 

กระทรวงการคลัง เพ่ือเร่งรัดการด าเนินการ การปรับปรุงแผนผัง/แบบ และประสานแผนการเข้าด าเนินการ
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ร่วมกับงานตกแต่งภายในพ้ืนที่ส่วนที่ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ต้องรองานตกแต่ง
แล้วเสร็จทั้งอาคาร รวมถึงปรับปรุงข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องในกรณีมีการขยายเวลาในสัญญาของโครงการก่อสร้าง
ตกแต่งฯ เพ่ือน ามาปรับปรุงแผนงานในโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายฯ ต่อไป 
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