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รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

๑. บทสรุปผู้บริหาร 
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความสอดคล้องกับ

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ส าหรับแผนระดับที่ 2 
มีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐและประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 มีความสอดคล้องในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย และแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนา
ก าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 2561 - 2565 ของส านักงาน ก.พ. และนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561– 2580) ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

ซึ่งความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง สามารถด าเนินงานทุกโครงการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ประจ าปีงบประมาณ 2565 และ
สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้เป็น 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน มีโครงการส าคัญ 3 โครงการ ได้แก่  
1.1 โครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง  สามารถพัฒนา

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

1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้รับการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ 431.73 โดยเป็นผลคะแนนเทียบเท่า
ระดับก้าวหน้า (Advance) ซึ่งมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการเป็น
ระบบราชการ 4.0 มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง  

1.3 โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผน/คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
ขององค์กรเป็นการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าและป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้ 
เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ 

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

บริหารจัดการก าลังคนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
2.2 โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้ าน เทคโนโลยีดิ จิทั ล  ท า ให้บุ คลากรของ

กระทรวงการคลังให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
สามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2.3 โครงการเสริมสร้ า งการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ ดี ของ
กระทรวงการคลัง ท าให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังมีจิตส านึก ค่านิยม ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและ 
มีภูมิคุ้มกัน และมีระดับความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีโครงการส าคัญ 5 โครงการ ได้แก่  
3.1 โครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 

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

3.2 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ท าการใหม่กระทรวงการคลังเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลัก อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลส าหรับให้บริการหน่วยงานในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

3.3 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF Data 
Exchange) ท าให้มีระบบฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดของ
กระทรวงการคลังที่ได้มาตรฐานตามกรอบก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐ ก่อให้เกิดกระบวนการท างานและการให้บริการ
ข้อมูลของกระทรวงการคลังที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐได้ 

3.4 โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนส าหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ท าให้มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนส าหรับระบบ New GFMIS Thai ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล สอดคล้องกับกฎหมายดิจิทัลต่าง ๆ และแนวทางการใช้งานดิจิทัลไอดีส าหรับประเทศไทย ท าให้
ระบบ New GFMIS Thai มีความมั่นคงปลอดภัย ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และรองรับการขยายตัวของผู้ใช้บริการ
ทั่วประเทศในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการเงินการคลัง เพ่ือรองรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและระบบสนับสนุนการฝึกอบรมออนไลน์  ท าให้สามารถจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศการเงินการคลัง เพ่ือรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ครอบคลุมผู้ใช้งานกลุ่มองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดและเทศบาลทั่วประเทศ รวมทั้งระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning Platform) ในรูปแบบ 
Offline และ Online Live Streaming  

๒. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565)  
๒.๑ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี ต่อเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผน 

๒.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการของทั้งแผนปฏิบัติราชการรายปี ต่อเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผน  
(๑) เป้าหมายรวม ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี 

(พ.ศ. 2565) ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
(๒) ค่าเป้าหมายรวม ร้อยละ 100 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี 
ต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนปฎบิัติราชการรายปีตามที่ก าหนดไว้ 

 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 100 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 
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ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของส านักงานปลัด

กระทรวงการคลัง สามารถด าเนินงานได้ร้อยละ 100 โดยทุกโครงการสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ประจ าปีงบประมาณ 2565 

๒.๑.๒ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการของแผนย่อยต่อเป้าหมายรวมและค่าเป้าหมายรวมของแผนฯ 
• เป้าหมายรวม ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี  

(พ.ศ. 2565) ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
• ค่าเป้าหมายรวม ร้อยละ 100 

๑) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน  
ต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏบิัติราชการรายปีที่ก าหนดไว้ 

 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 100 
 

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

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
สามารถด าเนินงานได้ร้อยละ 100 โดยทุกโครงการสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

2) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเร่ือง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร  
ต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏบิัติราชการรายปีที่ก าหนดไว้ 

 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 100 
 

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

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพ
บุคลากร สามารถด าเนินงานได้ร้อยละ 100 โดยทุกโครงการสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

3) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเร่ือง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ต่อค่าเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการรายปีที่ก าหนดไว้ 

 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 100 
 

 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 
 บรรลุมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) 
 ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 
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ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร สามารถด าเนินงานได้ร้อยละ 100 โดยทุกโครงการสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ประจ าปีงบประมาณ 2565 

๒.๒ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแต่ละแผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี ต่อเป้าหมายและค่าเป้าหมาย
ของแผนย่อย 
๒.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการย่อย (การด าเนินงานเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ ของส่วนราชการ) 

(๑) แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
๑.๑ เป้าหมาย หน่วยงานในสังกัดสามารถด าเนินงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๑.๒ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน  
ต่อค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ตามที่ก าหนดไว ้

 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 100 
 

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

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การด าเนินงาน สามารถด าเนินงานได้ร้อยละ 100 โดยทุกโครงการสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

๑.๓ โครงการ/การด าเนินงานที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

1. โครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ การเป็นระบบราชการ 4.0  

ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
3. โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผน/คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการ

ทุจริตขององค์กร 
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
1. สามารถพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง โดยบูรณาการการเชื่อมโยง

ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลังด้วยการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เกิดความประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งได้น าเข้าข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ 
การให้บริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในวงกว้างเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง 
เพ่ือให้เกิดงานบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามความต้องการของประชาชน 

2. 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 สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 



๕ 
 

3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลังเป็นการเตรียมการป้องกันการทุจริต
ล่วงหน้าและป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีมาตรการ ระบบหรือ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.4 ผลการด าเนินงานประจ าปี 
1. โครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัดระดับความส าเรจ็ในการยกระดับการให้บริการของศูนยบ์ริการรว่มกระทรวงการคลัง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 

1 
ทบทวนภารกิจและงานบริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลังให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2 ท าการติดตามงานการให้บริการแบบดิจิทัลของส่วนราชการเป็นระยะ 

3 
พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง โดยขอความร่วมมือ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังในการด าเนินการ 

4 
รวบรวมข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการร่วม
กระทรวงการคลังต่อไป 

5 สรุปผลการด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

คะแนน
ที่ได้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระดับความส าเร็จ
ในการยกระดับ
การให้บริการของ
ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงการคลัง 

5 100 ส านักตรวจสอบและประเมินผล 
และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารร่วมกันพัฒนา
เว็บไซต์ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง 
โดยการน าเข้าข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นสาธารณะ และภาพข่าว
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับ
ประชาชนในวงกว้างเผยแพร่
ในเว็บไซต์ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงการคลังแล้ว ซึ่งจาก
การติดตามงานการให้บริการ
แบบดิจิทัลของส่วนราชการ 
พบว่ามีการปรับปรุงข้อมูล
การให้บริการที่เป็นปัจจุบัน
แล้ว 

- 

 

(ด าเนินการ
โดยไม่ใช้
งบประมาณ) 
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2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการทบทวนผลการด าเนินงานจากผลคะแนนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

3 
มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินการของประจ าปี พ.ศ. 2565 

4 
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทบทวนและปรับปรุงข้อมูลผลการด าเนินงานส าหรับ 
การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 

5 จัดท าข้อมูลลงระบบของส านักงาน ก.พ.ร เพ่ือรับการประเมินสถานะการเปน็ระบบราชการ 4.0 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

คะแนน 
ที่ได้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามเกณฑ์  
PMQA 4.0 ของ
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง 
การคลัง 

5 100 ส านักงาน ก.พ.ร. 
ด าเนินการตรวจประเมิน
จากข้อมูลผลด าเนินงานตาม
ประเด็นการประเมิน
สถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ด้วยตนเอง  
ที่ สป.กค. ได้น าลงระบบ 
และมีผลการประเมิน คือ 
431.73 ซึ่งได้ผลคะแนน
สูงกว่าเป้าหมายขั้นสูง 
(415.84) ตามตัวชี้วัดของ
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
และมีผลคะแนนเทียบเท่า
ระดับก้าวหน้า (Advance) 

ส านักงาน ก.พ.ร.  
มีการปรับเปลี่ยน
เกณฑ์การประเมิน
สถานะของ
หน่วยงานในการ
เป็นระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0) 
ทุกปี โดยเกณฑ์
ดังกล่าวจะแจ้งให้
ทราบในช่วงที่ใกล้
จะมีการประเมิน 
ส่งผลให้หน่วยงานมี
การด าเนินงานตาม
เกณฑ์การประเมิน
ในรอบปีเดิม ดังนั้น
การรายงานผล
อาจจะไม่ตรงกับ
เกณฑ์การประเมิน
ใหมท่ี่ส านักงาน 
ก.พ.ร. ก าหนด  

(ด าเนินการ
โดยไม่ใช้
งบประมาณ) 
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ตัวช้ีวัด 
ค่า

คะแนน 
ที่ได้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

    ดังนั้น ส านักงาน
ปลัดกระทรวง 
การคลัง จึง
จ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินงาน
ในเชิงรุกมากขึ้น 
พร้อมทั้งจ าเป็นต้อง
กระตุ้นและสร้างให้
บุคลากรเกิดการมี
ส่วนร่วมและ 
เกิดการพัฒนา
ตนเอง เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
ได้มากขึ้น 

 

3. โครงการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการจัดท าแผน/คู่มือการบริหารความเสี่ยง 
ด้านการทุจริตขององค์กร  
ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 
1 ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนการทุจริตกระทรวงการคลัง 

2 
ก าหนดแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง เสนอรองปลัดกระทรวงการคลังและแจ้งเวียนให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

3 
ประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน และน าข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กระทรวงการคลัง รายงานต่อผู้บริหาร และส านักงาน ป.ป.ท. 

4 ประเมินความเสี่ยงรอบ 12 เดือน 

5 
น าข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลังรายงานต่อผู้บริหาร และ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

 

  



๘ 
 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

คะแนน 
ที่ได้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระดับ
ความส าเร็จของ
การประเมิน
ความเสี่ยง 
การทุจริต
กระทรวงการคลัง 

5 100 ได้ด าเนินการน าเสนอข้อมูล
การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตกระทรวงการคลัง 
รอบ 12 เดือน ต่อผู้บรหิาร
กระทรวงการคลัง และ
ส านักงาน ป.ป.ท. เรียบร้อยแลว้ 

- (ด าเนินการ
โดยไม่ใช้
งบประมาณ) 

 

(2) แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 
2.๑ เป้าหมาย บุคลากรมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
2.๒ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเร่ือง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร  
ต่อค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการเร่ือง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร ตามทีก่ าหนดไว้ 

 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 100 
 

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

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพ

บุคลากรสามารถด าเนินงานได้ร้อยละ 100 โดยทุกโครงการสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

2.๓ โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 

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

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

1. การจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ท าให้มีแนวทางในการบริหารจัดการก าลังคนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. บุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการปรับปรุง และ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังมีจิตส านึก ค่านิยม ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและ
มีภูมิคุ้มกัน และมีระดับความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  



๙ 
 

2.4 ผลการด าเนินงานประจ าปี 
1. โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 
1 ปรับปรุงค าสั่งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

2 
เร่งรัด ติดตาม และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลไม่แล้วเสร็จ/ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์/มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน/มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจ 

3 ประมวลผลและจัดท าข้อมูลน าเสนอคณะท างานฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น 
4 จัดการประชุมคณะท างานฯ 
5 เสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาร่างแผนกรอบอัตราก าลัง 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

คะแนน 
ที่ได้ 

ผลการ
ด าเนินงาน
(ร้อยละ) 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนิน
โครงการ
วิเคราะห์
อัตราก าลัง
ของส านักงาน
ปลัดกระทรวง 
การคลัง 

5 100 1. มีการปรับปรุงค าสั่ง
คณะกรรมการ/คณะท างาน 
รายละเอียดปรากฏตามค าสั่ง
ส านักงานปลัดกระทรวง 
การคลัง ที่ 1252/2564 
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2564 เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิเคราะห์และ
วางแผนอัตราก าลังและ
คณะท างานวิเคราะห์วางแผน
อัตราก าลัง (Working Team) 
2. มีการประสานกับ
หน่วยงานที่ยังจัดท าข้อมูล
วิเคราะห์ภาระงานไม่แล้ว
เสร็จหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือเร่งรัด ติดตาม และให้
ความช่วยเหลือในการจัดท า
ข้อมูล ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงาน
ได้จัดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่
โครงการเรียบร้อยแล้ว 

เนื่องจาก 
ส่วนราชการมีการ
จัดท าเอกสาร
ประกอบการ 
ขออัตราก าลัง
เพ่ิมเติมจาก
ส านักงาน ก.พ. 
ในช่วงเวลา
เดียวกันกับการ
จัดเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ภาระงาน
ของโครงการฯ  
ท าให้ผู้ที่เก่ียวข้อง
เกิดความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ที่
แท้จริงของ
โครงการฯ และ
จัดท าข้อมูลโดยมี
เป้าประสงค์เพ่ือ
การขออัตราก าลัง
เพ่ิมเป็นหลัก ซึ่ง

(ด าเนินการ
โดยไม่ใช้
งบประมาณ) 
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ตัวช้ีวัด 
ค่า

คะแนน 
ที่ได้ 

ผลการ
ด าเนินงาน
(ร้อยละ) 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

3. ได้ประสานไปยังผู้แทน
คณะท างานวิเคราะห์วางแผน
อัตราก าลัง (Working 
Team) เพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยส านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้
ด าเนินการประมวลผลข้อมูล
และจัดท าร่างรายงานผลการ
วิเคราะห์อัตราก าลังและแผน
กรอบอัตราก าลัง เพ่ือน าเสนอ
คณะท างานฯ พิจารณาต่อไป  
4. จัดการประชุมคณะท างานฯ 
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  
9 สิงหาคม 2565 เพ่ือ
ก าหนดความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นของ
ต าแหน่งในสายงาน และ
จัดการประชุมคณะท างานฯ 
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 
กันยายน 2565 เพ่ือพิจารณา
ร่างรายงานผลการวิเคราะห์ฯ  
5. น าร่างรายงานผล 
การวิเคราะห์ฯ เสนอต่อ 
คณะกรรมการฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2565  
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 

อาจเป็นเหตุให้ผล
การวิเคราะห์ 
อุปสงค์และ
อุปทานมี 
ความคลาดเคลื่อน
ค่อนข้างสูง ดังนั้น 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ 
จ าเป็นต้องชี้แจง
และทบทวนถึง
วัตถุประสงค์หลัก
ของโครงการฯ 
และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ
จากการจัดเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องเกิด
ความเข้าใจที่
ถูกต้อง และให้
ความร่วมมือใน
การจัดเก็บข้อมูล
ที่ใกล้เคียงกับ
ข้อเท็จจริงมาก
ที่สุด 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ตัวชี้วัดจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้ตามเป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 
1 100 
2 150 
3 200 
4 250 
5 300 
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ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

คะแนน 
ที่ได้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

รายละเอยีดการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ผลการใช้
จ่าย

งบประมาณ 
จ านวน
บุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรมได้
ตาม
เป้าหมาย 

5 100 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรด้านดิจิทัลผ่านระบบ
ออนไลน์ ทั้งหมด 7 หลักสูตร จ านวนผู้เข้า
อบรม 350 คน และผู้เข้าอบรมหลักสูตร
ด้านดิจิทัลผ่านการเรียนการสอนแบบ 
onsite ณ กรมสรรพสามิต 12 หลักสูตร 
จ านวนผู้เข้าอบรม 240 คน ทั้งนี้ มีผู้เข้า
อบรม หลักสูตรด้านดิจิทัล ประจ าปี 
2565 จ านวน 19 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 
590 คน 

- สามารถ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ได้จ านวน 
273,350 
บาท 

3. โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีของ
กระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการจัดท าโครงการการคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบ 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 

1 
ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตน
ชอบด้วยความซื่อสัตย์กระทรวงการคลัง 

2 
จัดท าหนังสือถึงส่วนราชการในสังกัด ให้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรตามแนวทางท่ีก าหนด
ส่งให้ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง 

3 รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานในสังกัด 
4 จัดท าโล่และใบประกาศเกียรติเพ่ือมอบให้แก่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกฯ 

5 
จัดท าพิธีมอบโล่ให้แก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก โดยผู้บริหารของกระทรวงการคลัง
เป็นประธานในพิธี 

 

  



๑๒ 
 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

คะแนน 
ที่ได้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท า
โครงการมอบโล่ 
ผู้ประพฤติปฏิบัติ
ตนชอบด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจริตของ
กระทรวงการคลัง 

5 100 จัดท าพิธีมอบโล่ให้แก่
บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก 
โดยผู้บริหารของ
กระทรวงการคลังจะเป็น
ประธานในพิธี เมื่อวันที่  
7 เมษายน 2565  

- สามารถ
เบิกจ่าย
งบประมาณได้
จ านวน 
37,800 บาท 

(3) แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.๑ เป้าหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.๒ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเร่ือง  
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อค่าเป้าหมายของ 

แผนปฏิบัติราชการเร่ือง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่ก าหนดไว ้

 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 100 
 

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

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร สามารถด าเนินงานได้ร้อยละ 100 โดยทุกโครงการสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ประจ าปีงบประมาณ 2565 

3.๓ โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. โครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  (New 
GFMIS Thai) 

2. โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ท าการใหม่กระทรวงการคลัง 
3. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF Data 

Exchange) 
4. โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนส าหรับระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 



๑๓ 
 

5. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการเงินการคลัง เพ่ือรองรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบสนับสนุนการฝึกอบรมออนไลน์ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
1. มีระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)  

ที่มีประสิทธิภาพรองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานภายนอก ให้สามารถใช้งานได้สอดคล้องกับกระบวนการปัจจุบัน 
รวมทั้งมีความยืดหยุ่น รองรับการขยายตัวในอนาคต ทั้งนี้ ได้ด าเนินการขึ้นใช้งานระบบ New GFMIS Thai ตั้งแต่
วันที่ 4 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว 

2. มีการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลัก อุปกรณ์
ระบบบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลส าหรับให้บริการหน่วยงานในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง 

3. มีระบบฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน
สังกัดของกระทรวงการคลังที่ได้มาตรฐานตามกรอบก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐ  ท าให้กระบวนการท างานและ 
การให้บริการข้อมูลของกระทรวงการคลังมีคุณภาพและได้มาตรฐานที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่างหน่วยงานของภาครัฐได้ 

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

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

3.4 ผลการด าเนินงานประจ าปี 
1. โครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  

(New GFMIS Thai) 
ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จโครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 
1 ความพร้อมใช้ด้านระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
2 ความพร้อมใช้ด้านระบบเครือข่าย 
3 ความพร้อมใช้ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
4 ความพร้อมใช้ด้านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบภายนอก 
5 ความพร้อมใช้ด้านระบบงาน New GFMIS Thai 

 

  



๑๔ 
 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

คะแนน 
ที่ได้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระดับ
ความส าเร็จ
การในการ
พัฒนาระบบ
บริหารการเงิน
การคลัง
ภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ใหม่ (New 
GFMIS Thai) 

5 100 ได้ด าเนินการขึ้นใช้งานระบบ 
New GFMIS Thai ตั้งแต่วันที่ 
4 เมษายน 2565 เรียบร้อย
แล้ว 

- สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้
จ านวน 
163,500,000 
บาท 

2. โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายส่ือสารภายในอาคารที่ท าการใหม่กระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 

1 
จัดท าร่างขอบเขตของงานพร้อมราคากลาง, รายงานขอซื้อขอจ้างและเผยแพร่ประชาวิจารณ์ 
และประกาศเชิญชวนให้ผู้เสนอราคาเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ 

2 ลงนามในสัญญาแล้วเสร็จ 
3 ส่งมอบแผนการด าเนินงานโครงการและโครงสร้างการบริหารโครงการแล้วเสร็จ 
4 ส่งมอบแผนการฝึกอบรมแล้วเสร็จ 

5 
ส่งมอบร่างแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ส าหรับตั้งอุปกรณ์ตามโครงการและ
ร่างแผนผังแสดงอุปกรณ์ใน Rack (Rack Layout) แล้วเสร็จ 

 

  



๑๕ 
 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

คะแนน 
ที่ได้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระดับ
ความส าเร็จ
ในการ
จัดหาและ
ติดต้ัง
อุปกรณ์ใน
โครงการ
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

5 100 ส่งมอบร่างแผนผังระบบ
เครือข่าย (Network Diagram) 
ส าหรับตั้งอุปกรณ์ตามโครงการ
และร่างแผนผังแสดงอุปกรณ์ใน 
Rack (Rack Layout) แล้วเสร็จ 

ปัจจุบันมีการ
ด าเนินงานโครงการ
ภายในอาคาร 
ที่ท าการใหม่ 
กระทรวงการคลัง 
จ านวน 2 โครงการ 
ควบคู่กัน ประกอบด้วย 
โครงการก่อสร้าง
ตกแต่งภายในอาคาร 
ที่ท าการใหม่ 
กระทรวงการคลัง และ
โครงการติดตั้งระบบ
เครือข่ายฯ ซึ่งอาจท า
ให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ด าเนินงานต่อโครงการ
ติดตั้งระบบเครือข่ายฯ 
ดังนี้  
1. การจัดท าร่าง
แผนผังระบบเครือข่าย 
(Network Diagram) 
และร่างแผนผังแสดง
อุปกรณ์ใน Rack 
(Rack Layout) รวมถึง
แผนผังและงานติดตั้ง
สายสัญญาณ Fiber 
Optic ในโครงการ
ติดตั้งระบบเครือข่ายฯ 
อาจมีความล่าช้า 
เนื่องจากอาจจะต้องมี
การปรับปรุงแผนผัง
หรือแบบและแผนการ
เข้าด าเนินงานติดตั้ง
สายสัญญาณ Fiber 
Optic ซึ่งต้องมีการ

สามารถ
เบิกจ่าย
งบประมาณได้
จ านวน 
6,340,000
บาท 



๑๖ 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

คะแนน 
ที่ได้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ประสานงานและ
อัพเดทข้อมูลกับ
โครงการก่อสร้าง
ตกแต่งภายในฯ อย่าง
ต่อเนื่อง ในกรณีที่อาจ
มีการปรับเปลี่ยนแบบ/
ผังงาน หรือมีการขยาย
เวลาในสัญญา  
2. ไม่สามารถติดตั้ง
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
ในพ้ืนที่ฯ ในโครงการ
ติดตั้งระบบเครือข่ายฯ 
ได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด เนื่องจาก
ผลกระทบที่ต้องรอ 
ผลการด าเนินงานของ
โครงการก่อสร้าง
ตกแต่งฯ แล้วเสร็จ  
จึงจะสามารถเริ่ม
ด าเนินการติดตั้ง
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
ในพ้ืนที่ฯ ได้การ
ด าเนินงานในโครงการ
ติดตั้งระบบเครือข่ายฯ 
อาจมีความล่าช้า 
เนื่องจากปัญหาและ
อุปสรรคที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ทั้งนี้ ได้มีการ
ประสานขอความรว่มมือ
กับผู้เกี่ยวข้องใน
โครงการก่อสร้าง
ตกแต่งฯ เพ่ือเร่งรัด
การด าเนินการ  
การปรับปรุงแผนผัง/
แบบ และประสาน
แผนการเข้าด าเนินการ



๑๗ 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

คะแนน 
ที่ได้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย ร่วมกับงาน
ตกแต่งภายในพ้ืนที่ส่วน
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยไม่ต้องรองาน
ตกแต่งแล้วเสร็จทั้ง
อาคาร รวมถึงอัพเดท
ข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องใน
กรณีมีการขยายเวลาใน
สัญญาของโครงการ
ก่อสร้างตกแต่งฯ เพ่ือ
น ามาปรับปรุงแผนงาน
ในโครงการติดตั้งระบบ
เครือข่ายฯ ต่อไป 

3. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF Data Exchange) 
ตัวชี้วัดจ านวนชุดข้อมูลเปิดของฐานข้อมูลกลางกระทรวงการคลังตามกรอบธรรมภิบาลข้อมูล 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 
1 ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลในฐานข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง 
2 จัดท ารายการข้อมูลในฐานข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง 

3 
จัดท าค าอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ทุกชุด
ข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลกลาง 

4 พัฒนาระบบบัญชีข้อมูลของกระทรวงการคลัง (MOF Data Catalog) 
5 จ านวนชุดข้อมูลเปิดของระบบฐานข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง 20 ชุด 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

คะแนน 
ที่ได้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

จ านวนชุดข้อมูล
เปิดของฐานข้อมูล
กลางกระทรวง 
การคลังตามกรอบ
ธรรมภิบาลข้อมูล 

5 100 สามารถจัดท าจ านวนชุด
ข้อมูลเปิดของระบบ
ฐานข้อมูลกลาง
กระทรวงการคลังจ านวน 
20 ชุด 

- 

 

สามารถ
เบิกจ่าย
งบประมาณได้
จ านวน 
41,600,000 
บาท 



๑๘ 
 

4. โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนส าหรับระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนส าหรับระบบ 
New GFMIS Thai 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 
1 การก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน 
2 การวิเคราะห์และออกแบบ 
3 การพัฒนาและทดสอบระบบ 
4 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
5 ระบบการลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน และระบบการยืนยันตัวตน 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

คะแนน 
ที่ได้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา
ระบบการ
พิสูจน์และ
ยืนยันตัวตน
ส าหรับระบบ 
New GFMIS 
Thai 

5 100 มีระบบการลงทะเบียนและพิสูจน์
ตัวตน และระบบการยืนยันตัวตน 
เรียบร้อยแล้ว 

- สามารถ
เบิกจ่าย
งบประมาณได้
จ านวน 
35,800,000 
บาท 

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการเงินการคลัง เพื่อรองรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบสนับสนุนการฝึกอบรมออนไลน์ 
ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning Platform) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 
1 การก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน 
2 การวิเคราะห์และออกแบบ 
3 การพัฒนาและทดสอบระบบ 
4 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
5 ระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning Platform) 

  



๑๙ 
 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

คะแนน 
ที่ได้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การจัดท า
ระบบสื่อการ
เรียนการสอน
ออนไลน์  
(e-Learning 
Platform) 

5 100 มีระบบสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ (e-Learning 
Platform) 

- สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้
จ านวน 
33,300,000 
บาท 

 

๓. ผลสัมฤทธิ์รายปีของการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการรายปี ต่อแผนระดับที่ ๑ และระดับที่ ๒ 
ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๓.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) เป้าหมาย  

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
1.1 การ ให้ บ ริ ก า รสาธ า รณะของภาครั ฐ ได้ ม าตรฐ านสากลและ 

เป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย   

4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก  

มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  
5.1 ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรมและ 

มีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
  



๒๐ 
 

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วม
ต่อต้านการทุจริต 
6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
1. สามารถพัฒนาการท างานของหน่วยงาน โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน

การบริหารจัดการในการให้บริการประชาชนและเพ่ิมอ านวยความสะดวกในช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมูล
ข่าวสาร  

2. สามารถพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีระบบ 
การท างานที่เป็นดิจิทัล มีความโปร่งใสยืดหยุ่นและคล่องตัว การน านวัตกรรม เทคโนโลยี และข้อมูลขนาดใหญ่  
มาใช้ในการตัดสินใจและบริหารงาน 

3. สามารถเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลัก 
อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และระบบแสดงผลการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัย
ส าหรับให้บริการหน่วยงานในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

4. สามารถวางแผนขนาดก าลังคนที่เหมาะสมตามภารกิจและพร้อมปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ด้วยการฝึกอบรม  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรสามารถส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ด้วย 
การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้แก่บุคลากร 

5. สามารถเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากร
ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง  

๓.๒ แผนระดับที่ ๒  
๓.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

1. (หลัก) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
• ค่าเป้าหมาย ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๕ 
 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏบิัติราชการรายปีต่อค่าเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 100* 
 

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

* ค่าเฉลี่ยของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง (ร้อยละ 100) 
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  (ร้อยละ 100) และ
โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ร้อยละ 100) 

 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
สามารถพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็น

เครื่องมือให้เกิดงานบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งเพ่ิมช่องทางในการ
สื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียได้มากขึ้น  



๒๑ 
 

• เป้าหมาย ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

• ค่าเป้าหมาย ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์การสหประชาชาติ 
อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด ๖๐ อันดับแรก 

 
การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏบิัติราชการรายปีต่อค่าเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ตามที่ก าหนดไว ้

 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 100* 
 

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

* ค่าเฉลี่ยของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ร้อยละ 100) โครงการจัดท า
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (NEW GFMIS Thai) (ร้อยละ 100) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสารสื่อสาร
ภายในอาคารที่ท าการใหม่กระทรวงการคลัง (ร้อยละ 100) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF 
Data Exchange) (ร้อยละ 100) โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนส าหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(ร้อยละ 100) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการเงินการคลัง เพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบสนับสนุน
การฝึกอบรมออนไลน์ (ร้อยละ 100) 

 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
1. สามารถเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะที่ทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลง ทันสมัย และเป็นสากล 
2. สามารถน าเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานได้

อย่างคุ้มค่า คล่องตัว และเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
 

(๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
1) แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 

• แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยง
หลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งอ านวย
ความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการด าเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ  
การให้บริการจดทะเบยีนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

• เป้าหมายของแผนย่อย บริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น  

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏบิัติราชการรายปีต่อค่าเป้าหมายแผนย่อยของแม่บทฯ ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 100* 
 

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

* ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง (ร้อยละ 100) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
สามารถพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็น

เครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดงานบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  



๒๒ 
 

2) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
• แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 

เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ  
การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการท างานและข้อมูลระหว่าง
องค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกันเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกันและ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

• เป้าหมายของแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและ 
มีความคล่องตัว 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏบิัติราชการรายปีต่อค่าเป้าหมายแผนย่อยของแม่บทฯ ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 100* 
 

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

* ค่าเฉลี่ยของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  (ร้อยละ 100) โครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (NEW GFMIS 
Thai) (ร้อยละ 100) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสารสื่อสารภายในอาคารที่ท าการใหม่กระทรวงการคลัง  (ร้อยละ 100) โครงการพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF Data Exchange) (ร้อยละ 100) โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน
ส าหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  (ร้อยละ 100)  และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการเงิน
การคลัง เพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบสนับสนุนการฝึกอบรมออนไลน์ (ร้อยละ 100) 

 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
สามารถท าให้เกิดการปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว 

โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่ และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล
และสามารถเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลัก อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูล และระบบแสดงผลการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยส าหรับให้บริการหน่วยงานในสังกัดได้
อย่างมปีระสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

3) แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
• แนวทางการพัฒนา  

1. ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้ 
มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง  มีทักษะ 
การคิดวิเคราะห์ และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

• เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

  



๒๓ 
 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏบิัติราชการรายปีต่อค่าเป้าหมายแผนย่อยของแม่บทฯ ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 100* 
 

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

* ค่าเฉลี่ยของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ร้อยละ 100) และ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ร้อยละ 100) 

 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
1. สามารถก าหนดขนาดก าลังคนที่เหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและพร้อม

ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. สามารถเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะที่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 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) 

* ค่าเฉลี่ยของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผน / คู่มือการบริหารความเสี่ยง 
ด้านการทุจริตขององค์กร (ร้อยละ 100) และโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีของกระทรวงการคลัง
(ร้อยละ 100) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรในสังกัด

กระทรวงการคลัง รวมทั้งสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

(2.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
แผนย่อยการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

• แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส 
ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริม  
การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
  



๒๔ 
 

• เป้าหมายของแผนย่อย คดีทุจริต และประพฤติมิชอบลดลง 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏบิัติราชการรายปีต่อค่าเป้าหมายแผนย่อยของแม่บทฯ ตามที่ก าหนดไว ้
 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 100* 
 

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

* ค่าเฉลี่ยของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผน / คู่มือการบริหารความเสี่ยง  
ด้านการทุจริตขององค์กร (ร้อยละ 100) และโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีของกระทรวงการคลัง
(ร้อยละ 100) 

 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
1. เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต โดยให้ความรู้ 

ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังผ่านการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่องค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากร และการจั ดให้มี
พิธีมอบโล่ผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกระทรวงการคลัง เป็นต้น 

2. เกิดการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

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

(๑) เป้าหมาย  - 
(๒) แนวทางการพฒันา - 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏบิัติราชการรายปีต่อค่าเป้าหมายแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ ์ - 
 

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

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
- 

๓.๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

(๑) เรื่อง/ประเด็นปฏิรูป   - 

(๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน   - 

(๓) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป - 

(๔) โครงการที่สนับสนุน   - 

  



๒๕ 
 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏบิัติราชการรายปีต่อค่าเป้าหมายแผนการปฏิรูปประเทศฯ 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 
1) วัตถุประสงค์ที่ 5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ

ท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
2) เป้าหมายรวมที่  

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

(3.2) แนวทางการพัฒนาที่  
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มี 

ความโปร่งใสทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสมเกิดความคุ้มค่า 
- พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
-ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือกันระหว่างรัฐ เอกชน 

ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ 
- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏบิัติราชการรายปี 

ต่อค่าเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 100* 
 

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

* ค่าเฉลี่ยของร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  (ร้อยละ 100 ) และโครงการ
จัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (NEW GFMIS Thai) (ร้อยละ 100) 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

1. บุคลากรของกระทรวงการคลังมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



๒๖ 
 

2. มีระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ที่มีประสิทธิภาพ 
รองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานภายนอก ให้สามารถใช้งานได้สอดคล้องกับกระบวนการปัจจุบัน รวมทั้ง 
มีความยืดหยุ่น รองรับการขยายตัวในอนาคต ทั้งนี้ ได้ด าเนินการขึ้นใช้งานระบบ New GFMIS Thai ตั้งแต่วันที่  
4 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว 

๓.๒.๕ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

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

 
การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏบิัติราชการรายปี 

ต่อค่าเป้าหมายแผนและนโยบายระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแหง่ชาติ ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ ์ - 
 

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

 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

- 
๓.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 

3.3.1 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงการคลัง 

(1) เป้าหมาย หน่วยงานด าเนินการได้ตามแผนภายใต้แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(2) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏบิัติราชการรายปี 

ต่อค่าเป้าหมายของแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 100 
 

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

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของส านักงานปลัด

กระทรวงการคลัง สามารถด าเนินงานได้ร้อยละ 100 โดยทุกโครงการสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ประจ าปีงบประมาณ 2565 

3.3.2 แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัล 
ไทยแลนด์ พ.ศ. 2561 - 2565 ของส านักงาน ก.พ. 

(1) เป้าหมาย ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ มีกลุ่มก าลังคนที่มีศักยภาพสูงที่พร้ຌอมเป็น
กลไกขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพ่ือการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์  



๒๗ 
 

(2) ค่าเป้าหมาย ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐส่วนใหญ่ มีทักษะและความสามารถที่จ าเป็น
ส าหรับการท างานในบริบทดิจิทัลไทยแลนด์ 

 
การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏบิัติราชการรายปี 

ต่อค่าเป้าหมายของแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก าหนดไว ้
 
ค่าเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ ร้อยละ 100* 
 

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

* ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

บุคลากรของกระทรวงการคลังมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ และสามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

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

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

(2) ค่าเป้าหมาย อันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลในการจัดล าดับของ UN e-Government 
Rankings อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด ๕๐ อันดับแรก 

การบรรลุผลสัมฤทธิข์องแผนปฏบิัติราชการรายปี 

ต่อค่าเป้าหมายของแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมายท่ีสัมฤทธิ์ ร้อยละ 100* 
 

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

* ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม ่(NEW GFMIS Thai)  

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

มีระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ที่มีประสิทธิภาพ  
รองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานภายนอก ให้สามารถใช้งานได้สอดคล้องกับกระบวนการปัจจุบัน รวมทั้ง 
มีความยืดหยุ่น รองรับการขยายตัวในอนาคต ทั้งนี้ ได้ด าเนินการขึ้นใช้งานระบบ New GFMIS Thai ตั้งแต่วันที่  
4 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว 
  



๒๘ 
 

๔ ผลสัมฤทธิ์รายปีของการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการรายปี 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 เนื่องจากส่วนราชการมีการจัดท าเอกสารประกอบการขออัตราก าลังเพ่ิมเติมจากส านักงาน ก.พ.  
ในช่วงเวลาเดียวกันกับการจัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ภาระงานของโครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ท าให้ผู้ที่เก่ียวข้องเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงการฯ และ
จัดท าข้อมูลโดยมีเป้าประสงค์เพ่ือการขออัตราก าลังเพ่ิมเป็นหลัก ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผลการวิเคราะห์ อุปสงค์และ
อุปทานมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูง 

5.3 ปัจจุบัน มีการด าเนินงานโครงการภายในอาคารที่ท าการใหม่ กระทรวงการคลัง จ านวน 2 โครงการ 
ควบคู่กัน ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ท าการใหม่ กระทรวงการคลัง และโครงการติดตั้ง
ระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ท าการใหม่ กระทรวงการคลัง ซึ่งการด าเนินงานโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายฯ 
อาจมีความล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายในพ้ืนที่ฯ โดยต้องรอผลการด าเนินงานของ
โครงการก่อสร้างตกแต่งฯ แล้วเสร็จ จึงจะสามารถเริ่มด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายในพ้ืนที่ฯ ได้ อีกทั้ง 
ต้องมีการประสานงานและอัพเดทข้อมูลกับโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในฯ อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่อาจ มี 
การปรับเปลี่ยนแบบ/ผังงาน 

๖. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินการ  
6.1 ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังต้องมีการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานในเชิงรุกมากขึ้น พร้อมทั้ง

จ าเป็นต้องกระตุ้นและสร้างให้บุคลากรมีส่วนร่วมและพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ 
6.2 ผู้รับผิดชอบโครงการวิเคราะห์อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจ าเป็นต้องชี้แจงและทบทวน

ถึงวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลที่ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงมากที่สุด 

6.3 การด าเนินงานในโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ท าการใหม่ กระทรวงการคลัง 
อาจมีความล่าช้า เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทั้งนี้ ได้มีการประสานขอความร่วมมือกับ
ผู้เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ท าการใหม่ กระทรวงการคลัง เพ่ือเร่งรัดการด าเนินการ  
การปรับปรุงแผนผัง/แบบ และประสานแผนการเข้าด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ร่วมกับงานตกแต่ง
ภายในพ้ืนที่ส่วนที่ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ต้องรองานตกแต่งแล้วเสร็จทั้งอาคาร รวมถึงปรับปรุงข้อมูลกับ
ผู้เกี่ยวข้องในกรณีมีการขยายเวลาในสัญญาของโครงการก่อสร้างตกแต่งฯ เพ่ือน ามาปรับปรุงแผนงานในโครงการ
ติดตั้งระบบเครือข่ายฯ ต่อไป 

 



ส่ วน ยุทธศาสตร์ ร ะ ดับกรม

สาํ นักงานป ลัดกระทรวงการค ลัง

สาํนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
Office of the Permanent Secretary

 

https://palad.mof.go.th/
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