แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65)
ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ฉบับปรับปรุง)
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ตามที่ พ ระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้กาหนดให้ ส่ ว นราชการต้องจัดทา
แผนปฏิบัติราชการระยะห้าปีและรายปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และ
แผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
สานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะห้าปี โดยในวาระแรก
ได้จัดทาเป็นระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยมีความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นด้านหลัก และยุทธศาสตร์ช าติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเป็นด้านรอง สาหรับแผนระดับที่ 2 มีความเกี่ยวข้องกับ
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ใ น 3 ประเด็ น ได้ แ ก่ ประเด็ น การบริ ก ารประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประเด็นความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม แผนการปฏิรูปประเทศมีความสอดคล้องในด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีความสอดคล้องในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
ได้ แ ก่ แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการสร้ า งและพั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ เชิ ง กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ การไปสู่ ดิ จิ ทั ล
ไทยแลนด์ พ.ศ. 2561 - 2565 ของส านักงาน ก.พ. และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
ซึ่ ง แผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของส านั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลัง (ฉบับปรับปรุง) สามารถแบ่งได้เป็น 3 เรื่อง ได้แก่
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน มีโครงการสาคัญ 4 โครงการ ได้แก่
1.1 โครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง
1.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน การจัดตั้ง
เพจและบริหารจัดการ facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลัง
1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1.4 โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทาแผน/คู่มือการบริหารความเสี่ ยง
ด้านการทุจริตขององค์กร
2. การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร มีโครงการสาคัญ 3 โครงการ ได้แก่
2.1 โครงการวิเคราะห์อัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
2.3 โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีข อง
กระทรวงการคลัง
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ฉบับปรับปรุง)

๑

3. การบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร มี โ ครงการส าคั ญ 6
โครงการ ได้แก่
3.1 โครงการจัดทาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่
(New GFMIS Thai)
3.2 โครงการติ ด ตั้ ง ระบบเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารภายในอาคารที่ ท าการใหม่
กระทรวงการคลัง
3.3 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF
Data Exchange)
3.4 โครงการพัฒนาระบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนสาหรับระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
3.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการเงินการคลัง เพื่อรองรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบสนับสนุนการฝึกอบรมออนไลน์
3.6 โครงการออกแบบเชิ ง หลั ก การส าหรั บ การบริ ห ารข้ อ มู ล การจั ด ประชารั ฐ
สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
ทั้งนี้ การดาเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง (ฉบับปรับปรุง) สามารถประมาณการเงิน งบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินการรวมทั้งสิ้น
794,544,420.00 บาท โดยแบ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 215,133,400.00 บาท เงินกู้ต่างประเทศ
572,250,000.00 บาท และแหล่งอื่น ๆ 7,161,020.00 บาท

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ฉบับปรับปรุง)

๒

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้ อ งกั บ แผน ๓ ระดั บ ตามนั ย ยะของมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ
ภาครัฐ
(๑) เป้าหมาย
1. ภาครั ฐ มี วั ฒ นธรรมการท างานที่ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
1.1 การให้ บ ริ ก ารสาธารณะของภาครั ฐ ได้ ม าตรฐานสากลและ
เป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค
1.2 ภาครั ฐ มี ค วามเชื่ อ มโยงในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะต่ า ง ๆ
ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
4. ภาครัฐมีความทันสมัย
4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
5. บุ ค ลากรภาครั ฐ เป็ น คนดี แ ละเก่ ง ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
5.1 ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วน
ร่วมต่อต้านการทุจริต
6.2 บุ ค ลากรภาครั ฐ ยึ ด มั่ น ในหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริต
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
1. สามารถพัฒนาการทางานของหน่วยงาน โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การในการให้ บ ริ ก ารประชาชนและเพื่ อ อ านวยความสะดวกในช่อ งทาง
การติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
2. สามารถพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีระบบ
การทางานที่เป็นดิจิทัล มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัว การนานวัตกรรม เทคโนโลยี และข้อมูล
ขนาดใหญ่ มาใช้ในการตัดสินใจและบริหารงาน
3. สามารถเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลัก
อุ ป กรณ์ ร ะบบบริ ห ารจั ด การระบบเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารข้ อ มู ล และระบบแสดงผลการเฝ้ า ระวั ง
ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับให้บริการหน่วยงานในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ฉบับปรับปรุง)

๓

4. สามารถวางแผนขนาดก าลั ง คนที่ เ หมาะสมตามภารกิ จ และ
พร้ อ มปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง รวมทั้ ง สามารถส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาต่ อ ยอดความคิ ด
สร้างสรรค์ด้วยการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้แก่บุคลากร
5. สามารถเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่
บุคลากร ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง
๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
2.5 สนับสนุนการพัฒ นาพื้นที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
จั ด ให้ มี ฐ านข้ อ มู ล มิ ติ ต่ า ง ๆ ของพื้ น ที่ ใ ห้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง พั ฒ นากลไก
เพื่อสนั บ สนุ น การสร้ างองค์ความรู้ การตัดสิ นใจและการวางแผนการดาเนินการของรัฐ รวมทั้ง
มีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงาน
ภายนอกได้ และใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนดนโยบายการจัดประชารัฐสวัสดิการ

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

• เป้ า หมายที่ 2 ภาครั ฐ มี ก ารด าเนิน การที่ มี ป ระสิ ทธิภ าพ
ด้วยการนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
1. สามารถพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยมุ่งเน้น
การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือให้เกิดงานบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามความต้องการ
ของประชาชน รวมทั้งเพิ่มช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
2. สามารถเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นบุ ค ลากรให้ มี ข นาด
กาลังคนที่เหมาะสมและมีทักษะและสมรรถนะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทันสมัย และเป็นสากล
3. สามารถนาเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
มาช่ ว ยในการปฏิ บั ติ ง านเที ย บได้ กั บ มาตรฐานสากลอย่ า งคุ้ ม ค่ า คล่ อ งตั ว และเที ย บได้ กั บ
มาตรฐานสากล
4. สามารถใช้ ง านระบบเครื อ ข่ า ยและ รองรั บ การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือขนถ่ายข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
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๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
2.1) แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
• แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่อ
อานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรร
รู ป แบบบริ การให้ มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลายหน่ว ยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และ
หลากหลายรู ป แบบตามความต้ อ งการของผู้ รั บบริ การ รวมทั้งอานวยความสะดวกทางการค้ า
การลงทุน และการดาเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ การให้บริการ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
• เป้าหมายของแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยน
เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สามารถพั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารประชาชน
โดยมุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดงานบริการที่
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามความต้องการของประชาชนรวมทั้งเพิ่มช่องทางในการสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ประชาชน/ภาคเอกชนได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ ได้มี
ส่วนร่วมตรวจการบริหารงานของภาครัฐได้สะดวกขึ้น ตามพฤติกรรมการเปิดรับสารที่ตนเองถนัด
2.2) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
• แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น
“ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง ”สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มี ค วามคุ้ ม ค่ า เที ย บได้ กั บ มาตรฐานสากล รองรั บ สภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ความหลากหลายซับ ซ้อนและทัน การเปลี่ ยนแปลง โดยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
การพั ฒ นาให้ มี ก ารน าข้ อ มู ล และข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ม าใช้ ใ นการพั ฒ นานโยบาย การตั ด สิ น ใจ
การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทางาน
และข้อมูลระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยง
ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
เพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาส
ทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• เป้าหมายของแผนย่ อ ย ภาครัฐ มีขีดสมรรถนะสู ง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สามารถท าให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ง านเที ย บได้ กั บ
มาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจากัดทางกายภาพ
เวลา พื้นที่ และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล
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2.3) แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
• แนวทางการพัฒนา
1. ปรั บ ปรุ ง กลไกในการก าหนดเป้ า หมายและ
นโยบายกาลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
กาลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารกาลังคนให้มีความคล่องตัว ยึดระบบ
คุ ณ ธรรม เพิ่ ม ความยื ด หยุ่ น คล่ อ งตัว ให้ กั บหน่ว ยงานภาครั ฐ ในการบริห ารทรัพ ยากรบุค คลใน
ทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนกาลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง
เพื่อเอื้อให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับ
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว
2. พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้ มีความรู้
ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการ
พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่
สาม ทักษะด้านดิจิ ทัล มี ทัศนคติและกรอบความคิดในการทางานเพื่อให้ บริการประชาชนและ
อานวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน
แนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ
บูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสานึกในการปฏิบัติงานด้วย
ความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและ
เสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระทาที่ถูกต้อง คานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของ
ส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระทาที่
ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
• เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม
ในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
1. สามารถก าหนดขนาดก าลั ง คนที่ เ หมาะสม
ตามภารกิจของหน่วยงานและพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. สามารถเตรี ย มความพร้ อ มของบุ ค ลากรให้ มี
ทักษะและสมรรถนะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทันสมัย และเป็นสากล
(2) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สามารถท าให้ เ กิ ด การเสริ ม สร้ างทั ศ นคติ ค่ า นิ ย มเกี่ ย วกับ
ความซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ตต่อ บุ คลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง รวมทั้ง การสร้างธรรมาภิบาลในการ
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บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการป้องกันการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ
• แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่อ งส่วนตัวออกจาก
หน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและค่านิยมใน
การต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ
เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การเฝ้ าระวัง สอดส่ อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
• เป้าหมายของแผนย่อย คดีทุจริต และประพฤติมิชอบลดลง
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
1. สามารถทาให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์สุจริต โดยให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากร
ในสังกัดกระทรวงการคลัง และการจัด กิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่องค์ความรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากร และการจัดให้มีพิธีมอบโล่ผู้ประพฤติตนชอบด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตกระทรวงการคลัง เป็นต้น
2. สามารถท าให้ เ กิ ด การสร้ า งธรรมาภิ บ าลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
(3) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สามารถท าให้ มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล กลางสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
เพื่อสนับสนุนการยกระดับการคุ้มครองทางสังคมและหลักประกันทางสังคมได้
๒) แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ แผนย่ อ ยมาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
• แนวทางการพั ฒ นา สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาและน าใช้
ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมของ
ทุกภาคส่วน อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางสวัสดิการสังคมที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูล
ต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะระดับครัวเรือน
และชุมชน เพื่อนาไปสู่การยกระดับการคุม้ ครองทางสังคมและหลักประกันทางสังคม
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ฉบับปรับปรุง)
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• เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สามารถพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล กลางสวั ส ดิ ก ารสั ง คมที่
เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีพัฒนาต่าง ๆ
โดยเฉพาะระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อนาไปสู่การยกระดับการคุ้มครองทางสังคมและหลักประกัน
ทางสังคม
๒.๒.๒ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด 19 พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
๑) เป้าหมาย ๒) แนวทางการพัฒนา ๓) การบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2.2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์
ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ
แผนงานที่ ๑ กาหนดช่องทางการให้ คาปรึกษาแก่ประชาชนที่เหมาะสม
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
เป้าหมายแผนงาน ให้ประชาชนได้รับข้อมูล คาปรึกษาจากหน่ว ยงาน
ของรัฐ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางที่เหมาะสม
๑.๑ จัดเตรียมความพร้อมในการให้คาปรึกษา ทั้งด้านทรัพยากร ด้านการ
จัดบริการ และด้านเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารประชาชนสู่ ก ารบริ ก ารที่ เ ร็ ว ขึ้ น
ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper)
แผนงานที่ ๑ ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน
๑.๑ ปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการให้ บริการที่กระทบต่อชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่ออานวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
เป้าหมายกิจกรรม หน่ว ยงานภาครัฐ มีแผนการปรับปรุงการให้ บ ริ ก าร
ประชาชน
๑.๒ ดาเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อติดขัดในการบริการประชาชน เช่น แก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาตในภาครัฐ
เป้าหมายกิจกรรม หน่วยงานภาครัฐแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการให้บริการ (ถ้ามี)
๑.๓ พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการให้บริการที่กระทบต่อชีวิต และ
ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเป็นระบบที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ฉบับปรับปรุง)
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เป้าหมายกิจกรรม หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ร ะบบดิ จิ ทั ล เพื่ อ รองรั บ การ
ให้บริการ
แผนงานที่ ๒ จัดให้มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัล และ
ศูนย์บริการร่วม
๒.๑ จัดให้มีศูนย์บริการร่วมในระดับกระทรวง และจังหวัด ที่รองรับการ
ขอรับบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัด ได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
เป้าหมายกิจกรรม ประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว ในการติด ต่ อ รั บ
บริการของแต่ละกระทรวง
๒.๔ ยกระดับศูนย์บริการร่ว มต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้รองรับบริ ก าร
แบบเบ็ดเสร็จ
๒.๕ สนับสนุนให้เกิดการใช้งาน เช่น การประชาสัมพันธ์การสร้างแรงจูงใจ
(Incentives) ให้ประชาชนขอรับบริการภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยของการให้บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น เป็นต้น
เป้าหมายกิจกรรม ประชาชนได้รับบริการแบบเบ็ดเสร็จและมีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการในระดับสูงขึ้น
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้ อ มู ล ภาครั ฐ มี ม าตรฐาน ทั น สมั ย
และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ ๒ น าระบบดิ จิ ทั ล มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน และการบริ ห าร
ราชการ
แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบดิจิทัล งานพื้นฐานของรัฐแบบรวมศูนย์
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูล และการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
- พั ฒ นาระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ อย่ า งสมบู ร ณ์ แ บบ
(New GFMIS) โดยเป็นฐานข้อมูลกลางแบบ Matrix และ Online Real Time
เป้าหมายกิจกรรม ยกระดับการบริหารการเงินการคลังของประเทศด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน
แผนงานที่ ๑ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา การจั ด ท า รวบรวม และวิ เ คราะห์
ข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
- จัดทาชุดข้อมูลสาคัญของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด โดยเฉพาะข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
▪ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ก ารที่ ก ระทบต่ อ ชี วิ ต และ
ความเป็นอยู่ของประชาชน หรือภารกิจของหน่วยงาน
▪ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุน เช่น งานสารบรรณ งานแผน
และงบประมาณ งานพัสดุ ข้อมูลกาลังคนภาครัฐ เป็นต้น
เป้าหมายกิจกรรม หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ก ารจั ด ท าข้ อ มู ล ส าคั ญ ตาม
มาตรฐานที่กาหนด และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้
แผนงานที่ ๓ สนับสนุนให้นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน การบริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ฉบับปรับปรุง)
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๓.๒ พัฒ นาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ ในด้านการบริห ารจัดการข้อมูล
การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
เป้าหมายกิจกรรม บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูลการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
๓.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน (Collaboration)
เป้าหมายกิจกรรม
1. มีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับทราบเพื่อสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารราชการแผ่นดิน (Open Government)
2. มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการนาไปใช้พัฒนาต่อยอด
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ก าลั ง คนภาครั ฐ มี ข นาดที่ เ หมาะสมและ
มีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์ที่ ๑ จั ด ก าลั ง คนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความจ าเป็ น ในการบริ ก าร
สาธารณะที่สาคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานที่ ๑ วางแผนก าลั ง คนให้ ส อดคล้ อ งกั บ บทบาทของภาครั ฐ
ทิศทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายแผนงาน มีกาลังคนที่เหมาะกับงาน/ชนิด/คุณภาพในเวลาที่
ต้องการ ที่สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์ที่ ๓ พั ฒ นาทั ก ษะและสมรรถนะใหม่ เ พื่ อ สร้ า งความพร้ อ ม
เชิงกลยุทธ์ให้กับกาลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets)
แผนงานที่ ๔ สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์ สาหรับการเป็น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง
- จัดหลักสูตรผู้นาคุณธรรมที่เป็นตัวอย่าง
- จัดกิจกรรมที่เน้นการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม
เป้าหมายแผนงาน ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี ค่ า นิ ย มและ
อุดมการณ์ที่กล้ายืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องแยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์สาธารณะ
และดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ด้านการป้องปราม (๑)
กลยุทธ์ที่ ๒ ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
ผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิ ดชอบ กรณีปล่อย
ปละละเลยไม่ดาเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
๒.๓ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบให้ มี ก าร
บริหารจัดการหน่วยงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
เป้าหมายกิจกรรม บูรณาการกับการพัฒนาและดารงความประพฤติที่ดี
ของเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ เข้าด้ว ยกัน อัน ได้แก่ การส่ งเสริมคุณธรรม การเสริมสร้างจริยธรรม และ
การกวดขันวินัย โดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและ
มีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ฉบับปรับปรุง)

๑๐

๓.๓ วางระบบการประเมิ นความเสี่ ยงต่ อ การทุ จริ ตประพฤติ มิ ช อบใน
ส่วนราชการเป็นประจาทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่กาหนด
เป้าหมายกิจกรรม วางระบบการประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ
๒.๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยสาคัญ (Big Rock)
๑) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป ๒) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป ๓) โครงการที่สนับสนุน ๒.๒.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วัตถุประสงค์ที่ 5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่ นดินมีประสิ ทธิภ าพ
โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
๒) เป้าหมายรวมที่
2. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง
6. มีร ะบบบริห ารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิ ทธิภ าพ ทั นสมัย โปร่งใส
ตรวจสอบได้ กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
๓) ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริ ต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(๓.๑) เป้ า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ลดสั ด ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ย
ด้ า นบุ ค ลากรและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การและการให้ บ ริ ก ารของภาครั ฐ และ
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
(3.2) แนวทางการพัฒนาที่
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
- พัฒ นาบุคลากรและปฏิรูประบบบริห ารจัดการกาลั ง คน
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล
- ปรั บ รู ป แบบและวิ ธี ก ารด าเนิ น การของภาครั ฐ ให้ มี
ความร่วมมือกันระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ
- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร
4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ
พื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการ ทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ฉบับปรับปรุง)

๑๑

๒.๒.6 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ๔) ตัวชี้วัด ๕) กลยุทธ์ -

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)
▪ แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนากาลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่
ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 2561 - 2565 ของสานักงาน ก.พ.
▪ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(พ.ศ. 2561 – 2580) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ส่วนที่ ๓ สาระส าคั ญ แผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65)
ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ฉบับปรับปรุง)
๓.๑ ภาพรวม
๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล
๓.๑.๒ พันธกิจของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. กาหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง
2. พั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารของกระทรวง รวมทั้ ง การแปลง
นโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
3. ดาเนิ น การเกี่ยวกับการบริห ารและพัฒ นาบุคลากรของกระทรวง
รวมถึงการกาหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
4. ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
7. เป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล สารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้ ค าแนะน า
เกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร รวมทั้งการใช้
ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและ
การส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ฉบับปรับปรุง)

๑๒

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
๑) เป้าหมาย : หน่วยงานในสังกัดสามารถดาเนินงานตามนโยบายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100
๓) แนวทางการพัฒนา
(3.1) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
(3.2) เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
๔) โครงการสาคัญ
(4.1) โครงการยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารของศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว ม
กระทรวงการคลัง
(4.2) โครงการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งรั ฐ เอกชน และ
ประชาชน การจัดตั้งเพจและบริหารจัดการ facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลัง
(4.3) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็น
ระบบราชการ 4.0 ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
(4.4) โครงการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและการจั ด ท าแผน/คู่ มื อ
การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร
๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร
๑)
มีประสิทธิภาพและมีความสุข
๒)
3)
4)

กระทรวงการคลัง

เป้ า หมาย : บุ ค ลากรมี ค วามรู้ แ ละสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า ง

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร
แนวทางการพัฒนา
(4.1) ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข
(4.2) จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
5) โครงการสาคัญ
(5.1) โครงการวิ เ คราะห์ อั ต ราก าลั ง ของส านั ก งาน ปลั ด
(5.2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
(5.3) โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมที่ดีของกระทรวงการคลัง
๓.๒.3 แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
๑) เป้ า หมาย : ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
กระทรวงการคลังที่มปี ระสิทธิภาพ
๒) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ฉบับปรับปรุง)

๑๓

3) ตั ว ชี้ วั ด : ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
4) แนวทางการพัฒนา
(4.1) พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ รองรั บ
การบริหารงานของกระทรวงการคลัง
5) โครงการสาคัญ
(5.1) โครงการจั ด ท าระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
(5.2) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ทาการใหม่
กระทรวงการคลัง
(5.3) โครงการพั ฒ นาระบบเชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
กระทรวงการคลัง (MOF Data Exchange)
(5.4) โครงการพั ฒ นาระบการพิ สู จ น์ ยื น ยั น ตั ว ตนส าหรั บ ระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
(5.5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการเงินการคลัง
เพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบสนับสนุนการฝึกอบรมออนไลน์
(5.6) โครงการออกแบบเชิงหลักการสาหรับการบริหารข้อมูลการจัด
ประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด* 794,544,420.00 บาท
หน่วย : บาท
แหล่งเงิน*
เงินงบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ของหน่วยงาน

215,133,400.00

-

เงินกู้
ในประเทศ

ต่างประเทศ

-

572,250,000.00

อื่น ๆ
7,161,020.00

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
๑) เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้ของ
หน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินกู้ต่างประเทศ
อื่น ๆ

หน่วย : บาท
วงเงินรวม
-

๒๕63
-

๒๕64
-

๒๕65
-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ฉบับปรับปรุง)

๑๔

๒) เรื่อง การพัฒนาเสริมคุณภาพบุคลากร
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้ของ
หน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินกู้ต่างประเทศ
อื่น ๆ

๒๕63

๒๕64

๒๕65

385,400.00

44,000.00

244,000.00

561,260.00

2,000,000.00

4,599,760.00

หน่วย : บาท
วงเงินรวม
673,400.00
7,161,020.00

3) เรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วย : บาท
วงเงินรวม

แผนปฏิบัติ
ราชการ
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้ของ
หน่วยงาน

๒๕63

๒๕64

๒๕65

-

-

214,460,000.00

214,460,000.00

-

-

-

-

เงินกู้ในประเทศ

-

-

-

-

เงินกู้ต่างประเทศ

408,750,000.00

163,500,000.00

-

572,250,000.00

-

-

-

-

อื่น ๆ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ฉบับปรับปรุง)

๑๕

โครงการ “การยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง”
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(2) ประเด็น ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย

(หลัก)

ชื่อองค์ประกอบ : V04 การผลักดันงานบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัล
ชื่อปัจจัย: F0402 การต่อยอดงานบริการให้เป็นรูปแบบการบริการออนไลน์

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ(X):M2 – M3
1) หลักการและเหตุผล
รัฐบาลได้ประกาศนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒ นาการบริหารราชการแผ่นดินที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนา
โครงสร้ า งหน่ ว ยงาน ระบบงาน กระบวนการบริ ก ารประชาชนและการบริ ห ารงานภายใน งบประมาณ
อัตรากำลัง และวัฒนธรรมและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งถือเป็นโอกาสและปัจจัยสนับสนุนให้เกิด การ
ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินบรรลุเป้าหมาย ดังนี้
(1) นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 10 “ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล”
- จัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ เป็นธรรม ยึดหลักการ
บริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี เพื่ อ สร้ างความเชื่ อ มั่ น วางใจในระบบราชการ การรั ก ษาบุ ค ลากรภาครั ฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดำเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลำดับความจำเป็ น และตามที่
กฎหมายเอื้อให้สามารถดำเนินการได้
- กระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว วางมาตรการทางกฎหมาย
มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อำนาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่
ประชาชน
- ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการ
เพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว
(One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
- เสริ ม สร้ า งระบบคุ ณ ธรรมในการแต่ งตั้ ง และโยกย้ า ยบุ ค ลากรภาครั ฐ วางมาตรการป้ อ งกั น การ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณ ธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
1

- ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต
เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน
ซ้ำซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
- ปรั บ ปรุ ง และจั ด ให้ มี ก ฎหมายที่ ค รอบคลุ ม การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้อง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน
- เร่งรัดการดำเนิ น การต่ อผู้ กระทำการทุ จริต ทั้ งในด้านวินั ย และคดี รวมทั้ งให้ ผู้ใช้บ ริการ มี โอกาส
ประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน
- ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่ จัดตั้งขึ้น เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง
(2) นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล
เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” โดยเน้น
การใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่ม เพื่อขับเคลื่อนประเทศตามแนวคิด
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดยกำหนดให้มีการปฏิรูปภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ
4.0 ที่มียุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นตัวชี้นำ ส่งเสริมให้ภาครัฐปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจและสังคมยุค
ดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการ
ดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Government Integration) การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน
(Smart Operations) เพื่อให้เกิดความประหยัดและคุ้มค่า ยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Citizen-centric Services) ซึ่งนโยบายนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินให้ประสบความสำเร็จ
2) วัตถุประสงค์
เพื่อบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยการ
นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความประหยัดและคุ้มค่า
3) เป้าหมาย
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) จำนวนงานบริการที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริการร่วม
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ
• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to targetgap)
โครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดงานบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามความต้องการของประชาชน
• ผลทีค่ าดว่าจะเกิด ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูล/รับฟังปัญหาและให้คำปรึกษา
แก่ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงการคลัง
• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ มีระบบเทคโนโลยีในการให้บริการประชาชน เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูล หรือติดตาม
เรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ที่เกีย่ วข้องกับภารกิจของกระทรวงการคลัง
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ผู้รับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง
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ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ

:M4 - M5

1. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2565
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4

1. กำหนดกรอบแนวทางการยกระดับการให้บริการของ
ศูนย์บริการร่วม
1.1)ร่างกรอบแนวทางการยกระดับการให้บริการของ
ศูนย์บริการร่วม (ดำเนินการแล้วในปี 62)
1.2) ผู้บริหารให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการ
ยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม
2.ยกระดับการให้บริการข้อมูล/คำปรึกษาแก่ประชาชน
ผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง โดยการพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัล
2.1) สำรวจและรวบรวมเอกสาร
2.2) กำหนดหัวข้อรายการในฐานข้อมูล
2.3) ออกแบบระบบฐานข้อมูล
2.4) นำข้อมูลเอกสารเข้าระบบฐานข้อมูล
3. สนับสนุนให้เกิดการใช้งานบริการของศูนย์บริการร่วม
3.1 ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในการ Update
ข้อมูลการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็น
ปัจจุบันสม่ำเสมอ และมีการ เชื่อมโยงงานบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวกับเว็บไซต์ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล ตลอดจน
รับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงการคลัง
3.2 ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ
พร้อมรับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาการ
ให้บริการในด้านต่างๆ ต่อไป
4. ทบทวนขอบเขตภารกิจและงานบริการให้
สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ...............-................. บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
☐ งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรงจำนวนเงิน ............... บาท
☐ งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล.......
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
☐ อื่นๆ โปรดระบุ จำนวนเงิน …….…….. บาท
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3. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบตั ิงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

ไตรมาสที่ 1
-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น

รวม
-

หมายเหตุ * ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องของโครงการของท่านต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น และแผนแม่บทย่อย
ได้มากกว่า 1 โดยท่านสามารถเลือกความสอดคล้องดังกล่าวได้ตอนที่นำโครงการเข้าในระบบ eMENSCR และระบบ
จะเชื่อมโยงความสอดคล้องต่อแผนแม่บทฯ ที่ท่านเลือกไปยังยุทธศาสตร์ชาติ
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โครงการ“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน
การจัดตั้งเพจและบริหารจัดการ facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลัง”
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(2) ประเด็น ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
โปร่งใส
1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย

(หลัก)

ชื่อองค์ประกอบ :
ชื่อปัจจัย :
(สนับสนุน ถ้ามี) ชื่อองค์ประกอบ:
ชื่อปัจจัย:
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ(X):M2 – M3
1) หลักการและเหตุผล
สื่ อ Social เป็ น สื่ อ สมั ย ใหม่ ที่ เข้ าถึ งกลุ่ ม เป้ าหมาายขนาดใหญ่ ได้ ดี และ Facebook เป็ น เครือ ข่ าย
ทางสังคมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยจำนวนผู้ใช้ถึง 1,790 ล้านบัญชี และเกือบ 1,200 ล้านบัญชี มีการใช้งาน
อย่างต่อเนื่องทำให้ Facebook กลายเป็นพื้นที่ที่เกิดบทสนทนามากที่สุด และแพร่กระจายไปได้รวดเร็วที่สุด
มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคมกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย
ทำให้ ภ าครั ฐ อย่ างกระทรวงการคลั งต้ อ งหั น มาเอาใจใส่ อ ย่ างจริ งจั งกั บ สื่ อ ประเภทดั งกล่ าว เพื่ อ ให้ เข้ าถึ ง
ความต้องการของประชาชน และสามารถให้บริการผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อขยายช่องทางในการสื่อสารข้อมูลของกระทรวงการคลังสู่ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามพฤติกรรม
การเปิดรับสาร
2. เพื่อเปิดรับฟังเสียงของประชาชน หรือ ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ผ่านการสื่อสารแบบ 2 ทาง
3. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการดำเนินงานของกระทรวงกาคลัง
3) เป้าหมาย
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• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) มีการจัดตั้งและบริหารงานเพจ Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลัง
อย่างต่อเนื่อง
• เป้ า หมายเชิ ง ผลลั พ ธ์ (Outcome) ประชาชนมี โ อกาสได้ รั บ ทราบงาน /นโยบาย/ภารกิ จ ของ
กระทรวงการคลังโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านสื่อมวลชน
• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย(project's contribution to targetgap)
เพิ่ มช่ องทางในการสื่ อสารข้ อมู ล ข่าวสารของกระทรวงการคลั งผ่านสื่ อโซเชียลมีเดีย เพื่ อให้ ป ระชาชน/
ภาคเอกชนได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ
• ผลที่คาดว่าจะเกิด ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีช่องทางในการทำความเข้าใจ และตอบข้อซักถามให้แก่ประชาชนโดยตรง
• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ระยะแรกมีการจัดตั้งเพจ Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลัง ระยะต่อมามีการ
บริหารจัดการ จัด event ต่างๆ ผ่านเพจ Facebook สถานนีข่าวกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ประชาชน/นักลงทุน/ภาคธุรกิจ
ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ

:M4 - M5

1. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2564
ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1. แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนของกระทรวงการคลัง (เพจ
Facebook “สถานีข่าวกระทรวงการคลัง :
Ministry of Finance News Station”) (เสร็จ
สิ้นในปีงบ 2562)
2. อบรมและจัดตั้งทีมแอดมินกลางเพื่อบริหาร
จัดการเพจสถานีข่าวกระทรวงการคลัง
3. การจัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และแลกเปลี่ยนทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างแอดมินสื่อโซเชียลมีเดียของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงการคลังด้วยกัน
2. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ............. บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
☐ งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรงจำนวนเงิน ............. บาท
☐ งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล.......
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
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☐ อื่นๆ โปรดระบุ
จำนวนเงิน …….…….. บาท
3. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบตั ิงาน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

รวม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ 2562

-

-

-

-

-

ปีงบประมาณ 2563

-

-

-

-

-

ปีงบประมาณ 2564

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

-

หมายเหตุ * ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องของโครงการของท่านต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น และแผนแม่บทย่อยได้
มากกว่า 1 โดยท่านสามารถเลือกความสอดคล้องดังกล่าวได้ตอนที่นำโครงการเข้าในระบบ eMENSCR และระบบจะ
เชื่อมโยงความสอดคล้องต่อแผนแม่บทฯ ที่ท่านเลือกไปยังยุทธศาสตร์ชาติ
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โครงการ“พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง”
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(2) ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย
4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย

(หลัก)

ชื่อองค์ประกอบ : ศักยภาพองค์กร
ชื่อปัจจัย : กระบวนการทำงานภายในและนวัตกรรมการทำงาน
แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ(X):M2 – M3
1) หลักการและเหตุผล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลัก ในการอำนวยการและบริหารจัดการภารกิจ ของ
กระทรวงการคลัง ซึ่งการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงการคลั ง มี การพั ฒ นาและยกระดั บ การบริห ารจัด การที่ สอดคล้อ งกั บ กรอบแนวทางการประเมิ น
ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ งาน (Potential base) ที่ ส ำนั ก งาน ก.พ.ร. กำหนดและเป็ น ไปตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด พร้อมกับการรักษามาตรฐานการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามแนวทาง
การปฏิรูปประเทศที่ กำหนดในแผนยุท ธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ
ที่เกี่ยวข้องและเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังให้เทียบเท่ามาตรฐาน
ตามแนวทางที่สำนักงานก.พ.ร. กำหนด ตลอดจนเพื่อเป็นการยกระดับ มาตรฐานการปฏิบัติงานให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล โดยใช้เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ทั้ ง 6 หมวดดำเนิ น การ นั บ ได้ ว่ า เป็ น กลไกสำคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ ก ารพั ฒ นาและยกระดั บ
การอำนวยการและบริหารจัดการภารกิจของกระทรวงการคลัง เป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การนำ
ระบบดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาองค์การเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพและปรับปรุง
ระบบการทำงานให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการดำเนินการตามเกณฑ์คุณ ภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ(PMQA)ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน เพื่อให้มีขีดสมรรถนะสูง
และทั น สมั ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม ให้ ค วามสำคั ญ กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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2) วัตถุประสงค์
ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและ
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลังให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการประเมินศักยภาพในการปฏิบัติงาน
(Potential base) ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด
พร้อมกับ การรักษามาตรฐานการเป็ นระบบราชการ 4.0 ตามแนวทางการปฏิรูป ประเทศที่กำหนดในแผน
ยุ ท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี และประเด็ น การดำเนิ น การตามแผนปฏิ รู ป ประเทศที่ เกี่ ย วข้ อ งและเพื่ อ ยกระดั บ
การปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังให้เทียบเท่ามาตรฐานและแนวทางที่สำนักงาน
ก.พ.ร. กำหนด
3) เป้าหมาย
• เป้ าหมายเชิ งผลผลิ ต (Output)สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการคลังมี ค ะแนนการประเมิ น การเป็ น ระบบ
ราชการ 4.0 บรรลุตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการเป็นระบบราชการ 4.0 และเกณฑ์การปฏิบัติราชการต่าง ๆตาม
แนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย(project's contribution to targetgap)
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง และสำนั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงการคลั ง มี ค วามทั น สมั ย ทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับ
มาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
• ผลที่ ค าดว่ า จะเกิ ด มี ก ารนำเครื่อ งมื อ การบริห ารองค์ ก ารต่ าง ๆ ที่ เหมาะสม มาใช้ ในการพั ฒ นาระบบ
การปฏิบัติงานของสป.กค.และสร.กค.
• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีผลการประเมิน ระดับในการประเมินสถานะ
การเป็นระบบราชการ 4.0 ในระดับ Significance
• กลุ่ ม เป้ า หมาย/ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ ก ลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก ารและกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การดำเนินงานของสป.กค. และ สร.กค.
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ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ

:M4 - M5

1. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2565-2567
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

จัดทำลักษณะสำคัญองค์การของสำนักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
ดำเนินการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและจัดทำแนวทางการปรับปรุงการ
ให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ
ดำเนินงานด้านการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge
Management: KM)
ติดตามผลการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานหรือ
กระบวนงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
- ทบทวนและศึกษาแนวทางการกรอกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มการสมัครรับการประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรวบรวม
ผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับการประเมิน
สถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ
4.0
- จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ในหมวดที่ 1 - 6
- นำข้อมูลลงระบบการประเมินสู่การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 และการดำเนินการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับ
ดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
หมายเหตุ สำนักงาน ก.พ.ร. อาจมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมินผล จึงจัดทำโครงการ ฯ เป็นระยะ 3 ปี

2. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ..............-..................บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
☐ งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรงจำนวนเงิน ............... บาท
☐ งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล.......
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................................ บาท
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☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
☐ อื่นๆ โปรดระบุ
จำนวนเงิน …….…….. บาท
3. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบตั ิงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
-

รวม
-

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

-

-

-

-

-

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

-

-

-

-

-

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

-

-

-

-

-

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น -

หมายเหตุ * ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องของโครงการของท่านต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น และแผนแม่บทย่อย
ได้มากกว่า 1 โดยท่านสามารถเลือกความสอดคล้องดังกล่าวได้ตอนที่นำโครงการเข้าในระบบ eMENSCR และระบบ
จะเชื่อมโยงความสอดคล้องต่อแผนแม่บทฯ ที่ท่านเลือกไปยังยุทธศาสตร์ชาติ
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โครงการ “การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผน/คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร”
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) ประเด็น ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย

(หลัก)

ชื่อองค์ประกอบ : V02 การพัฒนาระบบราชการ
ชื่อปัจจัย: F0204 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ(X):M2 – M3
1) หลักการและเหตุผล
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆที่ค้นหาต้น
ตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องเช็คล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่
ยั่ งยื น ซึ่ งเป็ น หน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของหั วหน้ าส่ วนราชการ และเป็ น เจตจำนงของกระทรวงการคลั ง
ที่ร่วมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการคลัง จึงได้
จัดทำคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุ จริต (FRAs : FRAUD RISK - ASSESSMENTS) โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็ น
ประโยชน์ให้กับกระทรวงการคลัง และผู้สนใจในการสร้างความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้
หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
2) วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานในสั งกั ด กระทรวงการคลั ง มี ม าตรการ ระบบหรือ แนวทางในการบริห ารจั ด การ
ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
3) เป้าหมาย
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) เป็นการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น
• ผลสั ม ฤทธิ์ ข องโครงการต่ อการปิ ดช่ อ งว่ างของเป้ าหมาย (project's contribution to targetgap)
เป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ โดยมุ่ งเน้ น การสร้างธรรมาภิ บ าลในการบริห ารงาน และส่ งเสริม การมี ส่ วนร่วมจากทุ ก ภาคส่ วน
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
• ผลทีค่ าดว่าจะเกิด มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
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• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง
• กลุม่ เป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ

:M4 - M5

1. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2565
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน
การทุจริต กระทรวงการคลัง
2. กำหนดแบบฟอร์มการประเมินความ
เสี่ยงเสนอรองปลัดกระทรวงการคลังและ
แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
3. ประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน
4. นำข้อมูลการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง
รายงานผู้บริหาร และสำนักงาน ป.ป.ท.
เบื้องต้น
5. ประเมินความเสี่ยงรอบ 12 เดือน
6. นำข้อมูลการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง
รายงานผู้บริหาร และสำนักงาน ป.ป.ท.
2. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ...............-................. บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
☐ งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรงจำนวนเงิน ............... บาท
☐ งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล.......
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
☐ อื่นๆ โปรดระบุ
จำนวนเงิน …….…….. บาท
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3. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบตั ิงาน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
-

รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 1
-

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-

-

-

-

-

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

-

-

หมายเหตุ * ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องของโครงการของท่านต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น และแผนแม่บทย่อย
ได้มากกว่า 1 โดยท่านสามารถเลือกความสอดคล้องดังกล่าวได้ตอนที่นำโครงการเข้าในระบบ eMENSCR และระบบ
จะเชื่อมโยงความสอดคล้องต่อแผนแม่บทฯ ที่ท่านเลือกไปยังยุทธศาสตร์ชาติ
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โครงการ“วิเคราะห์อัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง”
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(2) ประเด็น บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น
และเป็นมืออาชีพ
5.1 ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสำนึก มีตวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย

(หลัก)

ชื่อองค์ประกอบ : กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อปัจจัย: หลักเกณฑ์ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ตอบสนองต่อสถานการณ์เพื่อสร้างคนดีคนเก่งในภาครัฐ

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ(X):M2 – M3
1) หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยปัจจุบันสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีภารกิจที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ การบริหารจัดการงานระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับโอนมาจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในปี
พ.ศ. 2549 ซึ่งขณะนี้กำลังพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
ให้ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,852 หน่วย ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐาน
รากและสังคม พ.ศ. 2562 และการดูแลกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด นอกจากนี้ ยังมีภารกิจการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง ก.พ. ได้มอบหมายให้ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการเอง ภารกิจด้านการพิจารณาอุทธรณ์
คำสั่งทางปกครองและการดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลัง
การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การกำหนดแผนงานเกี่ยวกับปราบปรามการทุจริต และการพัฒ นาและปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ส่วนราชการในสังกัด ซึ่งปัจจุบันได้มีปริ มาณและคุณภาพของงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับมาตรการบริหาร
จัดการกำลังภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) ได้มุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการกำลังคนเพื่อรองรับการขับเคลื่อน
ยุท ธศาสตร์ชาติ โดยมี เป้ าหมายให้ ภ าครัฐมี กำลังคนในภาพรวมทั้ งประเภทและขนาดที่เหมาะสม ตลอดจนให้
ความสำคัญกับการติดตามประเมินผลการใช้กำลังคน และการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและ
วางแผนกำลังคน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงมีความจำเป็นจะต้องทบทวนภารกิจและวิเคราะห์อัตรากำลัง
ภายในส่วนราชการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจตามที่ได้กล่าวมา
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2) วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดกรอบอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3) เป้าหมาย
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)แผนกรอบอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
• เป้ า หมายเชิ งผลลั พ ธ์ (Outcome) สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง และสำนั ก งานรั ฐ มนตรี
กระทรวงการคลัง มีแนวทางในการบริหารจัดการกำลังคนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
• ผลสั มฤทธิ์ข องโครงการต่อการปิ ดช่องว่างของเป้าหมาย(project's contribution to targetgap)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีขนาดกำลังคนที่เหมาะสมตามภารกิจ และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
• ผลที่คาดว่าจะเกิด
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง มีแผนอัตรากำลังเพื่อใช้ใน
การพิจารณากำหนดกำลังคนให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง กับภารกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง สามารถนำข้อมูลที่ได้จาก
โครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนสรรหา
และพัฒนาบุคลากร การแบ่งงานภายในส่วนราชการ และการปรับปรุงกระบวนงาน เป็นต้น
๓. หน่วยงานในสังกัดเกิดความตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถนำข้อมูลจาก
โครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย
ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรที่มี
• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการวิเคราะห์อัตรากำลังของสำนักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ

:M4 - M5

1. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2565
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
Q1 Q2 Q3 Q4

ปีงบประมาณ 2564
Q1 Q2 Q3 Q4

ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทำงาน
2.ศึกษานโยบายการบริหาร
กำลังคนภาครัฐ
3. ทบทวนและวิเคราะห์
บทบาทภารกิจ รวมทั้งทิศทาง
ของหน่วยงานในอนาคต
4. ขออนุมัติและจัด
ประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้
เรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลัง
5. เก็บข้อมูลกระบวนการ
ทำงานของทุกหน่วยงาน
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กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
Q1 Q2 Q3 Q4

ปีงบประมาณ 2564
Q1 Q2 Q3 Q4

ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4

6. ปรับปรุงคำสัง่
คณะกรรมการ/คณะทำงาน
7. เร่งรัด ติดตาม และให้ความ
ช่วยเหลือหน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูลไม่แล้วเสร็จ/ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์/มีการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างการแบ่งงานภายใน/มี
การเปลี่ยนแปลงภารกิจ
8.ประมวลผลและจัดทำข้อมูล
นำเสนอคณะทำงานฯ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็น
9.จัดการประชุมคณะทำงานฯ
10. เสนอคณะกรรมการฯ เพือ่
พิจารณาร่างแผนกรอบ
อัตรากำลัง

2. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 135,000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
☐ งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรงจำนวนเงิน ............... บาท
☐ งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล.......
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
☑ อื่นๆ โปรดระบุ
กองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง จำนวนเงิน 135,000 บาท
3. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบตั ิงาน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
35,240

รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 1
-

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-

-

-

-

-

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-

-

-

99,760

99,760

รวมทั้งสิ้น

35,240

135,000
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โครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล”
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(2) ประเด็น บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น
และเป็นมืออาชีพ
5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิ ยมในการทำงานเพื่ อประชาชน มี คุณ ธรรม และมีการพั ฒ นาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(1) เป้ าหมายระดั บ ประเด็ น (Y2) ภาครั ฐมี การดำเนิ นการที่ มี ประสิ ทธิภาพ ด้ วยการนำนวั ตกรรม เทคโนโลยี มา
ประยุกต์ใช้
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสำนึก มีตวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย

(หลัก)

ชื่อองค์ประกอบ : V01 ศักยภาพบุคลากร
ชื่อปัจจัย : F01 ทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัล

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ(X): M2 – M3
1) หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี มี บ ทบาทสำคั ญ ในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรเป็ น อย่ า งยิ่ ง
กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศ
จำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนในการ
ก้าวไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทุกมิติ
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถนำมาใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเตรียมบุคลากรผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้านอื่นให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานหรือสามารถประยุกต์ใช้งานที่ปฏิบัติได้
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้
ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการลัง
5. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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3) เป้าหมาย
• เป้ าหมายเชิ งผลผลิ ต (Output) มี บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังเข้ารับการอบรมโครงการพั ฒ นา
ศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) บุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการ
ปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to targetgap)
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ
ประชาชน และพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพ
• ผลทีค่ าดว่าจะเกิด บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมาะสมตาม
ตำแหน่งงาน บทบาท หน้าที่ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมตามเป้าหมาย
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง
ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ

:M4 - M5

1. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2565
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
Q1 Q2 Q3 Q4

ปีงบประมาณ 2564
Q1 Q2 Q3 Q4

ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4

1. วางแผนโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดำเนินการโครงการ
ฝึกอบรม
4. รายงานและ
ประเมินผลโครงการ

2. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 19,667,420 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
☑ งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรงจำนวนเงิน 502,300 บาท
☐ งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล.......
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
☑ อื่นๆ โปรดระบุ
เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ จำนวนเงิน 7,065,120 บาท
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3. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบตั ิงาน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

รวม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ 2563

-

-

341,400

526,020

867,420

ปีงบประมาณ 2564

-

-

1,000,000

1,000,000

2,000,000

ปีงบประมาณ 2565

200,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

4,700,000

รวมทั้งสิ้น

7,567,420

หมายเหตุ * ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องของโครงการของท่านต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น และแผนแม่บทย่อย
ได้มากกว่า 1 โดยท่านสามารถเลือกความสอดคล้องดังกล่าวได้ตอนที่นำโครงการเข้าในระบบ eMENSCR และระบบ
จะเชื่อมโยงความสอดคล้องต่อแผนแม่บทฯ ที่ท่านเลือกไปยังยุทธศาสตร์ชาติ

20

โครงการ “การเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีของกระทรวงการคลัง”
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) ประเด็น ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย

(หลัก)

ชื่อองค์ประกอบ : V01 การปลูกจิตสำนึก
ชื่อปัจจัย: F0106 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ(X) : M2 – M3
1) หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงการคลังได้ตระหนักถึงการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต
ได้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า และความสำคั ญ ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ที่ มี ค วามตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ย
ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต สมควรจะได้รับความยกย่องเพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ตนเอง
และวงศ์ตระกูล รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม จึงได้กำหนด ให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือก
บุคลากรที่ส มควรยกย่องเป็นผู้ ประพฤติปฏิ บัติตนชอบด้วยความซื่ อสัตย์ เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้ งมอบโล่
เชิดชูเกียรติและมอบใบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลัง
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้มีความตั้งมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังให้มีความยืนหยัดต่อสู้ ปกป้อง เพื่อความซื่อสัตย์สุจริต
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้มีความพากเพียร มุ่งมั่น ให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต
3) เป้าหมาย
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประพฤติตนชอบ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้ได้รับคัดเลือกฯเกิดจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริต
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันการทุจริต
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง เกิดจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริตในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันการทุจริต
• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to targetgap)
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ศ นคติ ค่ า นิ ย มเกี่ ย วกั บ ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง
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• ผลทีค่ าดว่าจะเกิด บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง มีจิตสำนึก ค่านิยม ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและมี
ภูมิคุ้มกัน และมีระดับความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ความสำเร็จของการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีมอบโล่ “ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” กระทรวงการคลัง
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ

:M4 - M5

1. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2565
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
Q1 Q2 Q3 Q4

ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

กิจกรรมที่ 1: พิธีมอบโล่
ผู้ประพฤติตนชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตกระทรวงการคลัง
1.1 ศึกษารวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการดำเนินโครงการพิธี
มอบโล่ฯ
1.2 จัดทำร่างโครงการพิธีมอบ
โล่ฯ เพื่อประกอบขออนุมัติจาก
ผู้บริหาร
1.3 แจ้งหนังสือเวียนไปยัง
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
1.4 จัดโครงการพิธีมอบโล่ฯ
1.5 สรุปผลการดำเนินโครงการ
เพื่อนำเสนอผู้บริหารรับทราบ
กิจกรรมที่ 2: การเผยแพร่องค์
ความรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
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2. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 132,000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
☑ งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรงจำนวนเงิน 132,000 บาท
☐ งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล.......
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
☐ อื่นๆ โปรดระบุ
จำนวนเงิน …….…….. บาท
3. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบตั ิงาน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

รวม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ 2563

-

44,000

-

-

44,000

ปีงบประมาณ 2564

-

44,000

-

-

44,000

ปีงบประมาณ 2565

-

44,000

-

-

44,000

รวมทั้งสิ้น

132,000

หมายเหตุ * ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องของโครงการของท่านต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น และแผนแม่บทย่อย
ได้มากกว่า 1 โดยท่านสามารถเลือกความสอดคล้องดังกล่าวได้ตอนที่นำโครงการเข้าในระบบ eMENSCR และระบบ
จะเชื่อมโยงความสอดคล้องต่อแผนแม่บทฯ ที่ท่านเลือกไปยังยุทธศาสตร์ชาติ
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โครงการ “การจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)”
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(2) ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย
4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย

(หลัก)

ชื่อองค์ประกอบ : V02 ศักยภาพองค์กร
ชื่อปัจจัย: F02 กระบวนการทำงานภายใน และนวัตกรรมการทำงาน

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ(X) : M2 – M3
1) หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้จัดทำโครงการพัฒ นาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบ บ อิ เ ล็ ก ท รอนิ กส์ ใ ห ม่ (New GFMIS Thai) เพื่ อท ดแท น ระบ บ บ ริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภ าครั ฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เดิมที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2548 โดยปัจจุบันหน่วยงานต้องมีการค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงรักษาระบบค่อนข้างสูง และจำนวนลิขสิทธิ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน รวมถึงการพัฒนาระบบ
สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกด้วย ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงมีนโยบายในการจัดหา
ระบบ New GFMIS Thai ให้มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น รองรับการขยายตัวในอนาคต สามารถดูแลบริหาร
จัดการและพั ฒ นาด้ วยที ม งานในประเทศ โดยใช้ส ถาปั ตยกรรมที่ เป็ น ระบบเปิ ด (Open System) เพื่ อ เป็ น
ทางเลือกในการพัฒนาต่อไป
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาระบบ New GFMIS เพื่อทดแทนระบบ GFMIS ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
2. เพื่อให้ระบบ New GFMIS Thai ให้รองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานภายนอก ให้สามารถใช้งานได้สอดคล้อง
กับกระบวนการปัจจุบัน
3. เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้ระบบเดิมที่ล้าสมัย ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของ ผลิตภัณฑ์และไม่รองรับ
ความต้องการปัจจุบัน
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3) เป้าหมาย
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ได้ระบบ New GFMIS Thai สามารถใช้งานทดแทนระบบเดิม
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) หน่วยงานราชการสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ
New GFMIS Thai ได้ทั่วประเทศ
• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to targetgap)
การพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล มีความโปร่งใส
ยื ด หยุ่ น และคล่ อ งตั ว การนำนวั ต กรรม เทคโนโลยี และข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ มาใช้ ในการตั ด สิ น ใจและ
บริหารงาน
• ผลทีค่ าดว่าจะเกิด มีระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
ที่มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น รองรับการขยายตัวในอนาคต สามารถดูแลบริหารจัดการและพัฒนาได้
ด้วยทีมงานในประเทศ
• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และหน่วยเบิกจ่ายทั่วประเทศ
ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ

:M4 - M5

1. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2565
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
Q1 Q2 Q3 Q4

ปีงบประมาณ 2564
Q1 Q2 Q3 Q4

ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4

1. เอกสารออกแบบการ
ทำงาน
2. การจัดทำแผนการ
ทดสอบระบบงาน
3. การนำร่องใช้งานและ
ประเมินผล
4.การอบรมและใช้งานจริง
2. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 817,500,000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
☐ งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรงจำนวนเงิน ............... บาท
☐ งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล.......
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
☑ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท
ภายนอกประเทศ 817,500,000 บาท
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
☐ อื่นๆ โปรดระบุจำนวนเงิน …….…….. บาท
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3. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบตั ิงาน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1

รวม

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

-

163,500,000

245,250,000

122,625,000 163,500,000

408,750,000

ปีงบประมาณ 2562

81,750,000

-

ปีงบประมาณ 2563

122,625,000

-

ปีงบประมาณ 2564

-

81,750,000

-

81,750,000

163,500,000

ปีงบประมาณ 2565

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

817,500,000

หมายเหตุ * ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องของโครงการของท่านต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น และแผนแม่บทย่อย
ได้มากกว่า 1 โดยท่านสามารถเลือกความสอดคล้องดังกล่าวได้ตอนที่นำโครงการเข้าในระบบ eMENSCR และระบบ
จะเชื่อมโยงความสอดคล้องต่อแผนแม่บทฯ ที่ท่านเลือกไปยังยุทธศาสตร์ชาติ
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โครงการ “การติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง ”
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(2) ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย
4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย

(หลัก)

ชื่อองค์ประกอบ : V02 ศักยภาพองค์กร
ชื่อปัจจัย: F0203 เทคโนโลยีการบริหารจัดการภาคในองค์กร (Enterprise Resource Planning)
(สนับสนุน ถ้ามี) ชื่อองค์ประกอบ: ศูนย์กลางข้อมูล
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ(X) : M2 – M3
1) หลักการและเหตุผล
ศูนย์กระทรวงการคลังได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง ซึ่งมีการออกแบบและ
ตกแต่งพื้นที่ภายในห้องทำงานของผู้บริหารและสำนักงานต่างๆ โดยมีการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่จำเป็นภายในอาคาร รวมทั้งมีการเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สายสัญญาณเครือข่ายสัญญาณไร้สาย สายสัญญาณโทรศัพท์ภายในพื้นที่อาคารและติดตั้งอุปกรณ์บางส่วนแล้ว
แต่ยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และระบบโทรศัพท์สำหรับให้บริการแก่ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคาร ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการอื่นๆ ทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงการคลังได้
ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดทำโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสาร
ภายในอาคารที่ท ำการใหม่กระทรวงการคลัง สำหรับ จัดหาและติดตั้ง ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบ
โทรศัพท์ เพื่อให้บริการแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายและ
มี ร ะบบโทรศั พ ท์ ส ำหรั บ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารภายในและติ ด ต่ อ กั บ ส่ ว นราชการอื่ น ๆ ทั้ ง หน่ ว ยงานภายในสั ง กั ด
กระทรวงการคลังและหน่วยงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทำระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลังให้มีความพร้อมใช้งาน สำหรับ
การปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
2. เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารภายในสำหรับระบบคอมพิวเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
ไร้สายเพื่อให้บริการกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร
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3. เพื่อติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบ IP-PABX สำหรับให้บริการกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในอาคารที่ทำการใหม่
กระทรวงการคลัง
4. เพื่อติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic เชื่อมโยงเครือข่ายภายในอาคารกับเครือข่ายเดิมของกระทรวงการคลัง
เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกได้
3) เป้าหมาย
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) มีอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารภายในสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

•
•
•
•
•

ระบบเครือข่ายไร้สาย และระบบโทรศัพท์ IP-PABX ติดตั้งที่อาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังสามารถใช้งานระบบเครือข่ายและ
รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือขนถ่ายข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to targetgap)
กระทรวงการคลังมีอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลัก อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลสำหรับให้บริการหน่วยงานในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
ผลทีค่ าดว่าจะเกิด มีอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสาร
ภายในสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย และระบบโทรศัพท์ IP-PABX ติดตั้งที่อาคาร
ที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ระดับความสำเร็จในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด

ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ

:M4 - M5

1. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2566
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4

ปีงบประมาณ 2566
Q1 Q2 Q3 Q4

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. เริ่มสัญญา/ส่งแผนการดำเนินงานโครงการ
3. ร่างแผนผังระบบและส่งมอบอุปกรณ์เข้าพื้นที่
4. ติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบระบบและฝึกอบรม
5. การบำรุงรักษา
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2. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 63,764,000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
☑ งบประมาณทีห่ น่วยงานขอโดยตรงจำนวนเงิน 63,764,000 บาท
☐ งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล.......
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
☐ อื่นๆ โปรดระบุ
จำนวนเงิน …….…….. บาท
3. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบตั ิงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1
-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
6,376,400 38,258,400 19,129,200 63,764,000
รวมทั้งสิ้น 63,764,000

หมายเหตุ * ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องของโครงการของท่านต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น และแผนแม่บทย่อย
ได้มากกว่า 1 โดยท่านสามารถเลือกความสอดคล้องดังกล่าวได้ตอนที่นำโครงการเข้าในระบบ eMENSCR และระบบ
จะเชื่อมโยงความสอดคล้องต่อแผนแม่บทฯ ที่ท่านเลือกไปยังยุทธศาสตร์ชาติ
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โครงการ“พัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF Data Exchange)”
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(2) ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย
4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20) ประเด็นการบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย

(หลัก)

ชื่อองค์ประกอบ : V02 ศักยภาพองค์กร
ชื่อปัจจัย : F0204 ฐานข้อมูลกลางภายในองค์กร
(สนับสนุน ถ้ามี) ชื่อองค์ประกอบ : V02 ศักยภาพองค์กร
ชื่อปัจจัย : F0202 กระบวนการทำงานภายใน และนวัตกรรมการทำงาน
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ(X):M2 – M3
1) หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล (IT Center) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังถูกพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549
ได้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 13 ปี ระบบงานไม่รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงมีความ
จำเป็นต้องพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงานและเทคโนโลยีให้ทัน สมัยและตอบสนองต่อการบริหารจัดการฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงการคลังและตามนโยบายรัฐบาลในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและ
การนำข้อมูลไปใช้ของหน่วยงานภาครัฐ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถ
เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยตามกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance)มุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้องและทันต่อเวลา อันจะส่งผลทำให้การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ภาคธุรกิจและภาคประชาชนสามารถสร้างโอกาสและรายได้ต่อยอด ส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะหน่วยงานหลักบริหาร
จัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศ มีความจำเป็นต้องพัฒนาศูนย์เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ของกระทรวงการคลั ง ตามประกาศคณะกรรมการรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล พ.ศ. 2563 พ.ร.บ. การบริ ห ารงานและ
การให้บริการภาครัฐระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดสิทธิ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่
ได้ม าตรฐาน ลดความซ้ำ ซ้อ นและขัด แย้งของข้อ มูล สามารถนำข้อ มูล ภาครัฐ ไปใช้ไ ด้อ ย่างถูก ต้อ ง ครบถ้ว น
เป็นปัจจุบัน และมั่นคงปลอดภัย
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2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อกำหนดกรอบกำกับดูแลข้อมู ลของกระทรวงการคลังให้มีคุณ ภาพมาตรฐานบนพื้นฐานของกรอบ
การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework)
2. เพื่อจัดทำมาตรฐานด้านข้อมูลของระบบฐานข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง ประกอบไปด้วยชุดข้อมูลหลัก
(Master Data) บัญชีข้อมูล (Data Catalog) และชุดข้อมูล (Data Set)
3. เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลของกระทรวงการคลัง (MOF Data Strategy) สำหรับใช้เป็นแนวทางใน
การดำเนินงานและใช้ประโยชน์จากข้อมูลในอนาคต
4. เพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
และรองรับการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ตอบสนองการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Data Exchange)
6. เพื่อสร้างช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเปิดภาครัฐที่ถูกต้องและมีมาตรฐาน
3) เป้าหมาย
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
- กระทรวงการคลังมีระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพตามกรอบกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐ
- กระทรวงการคลั งมี ระบบบั ญ ชี ข้ อมู ล (Data Catalog) และชุ ดข้ อ มู ล (Data Set) ที่ มี คุ ณ ภาพสามารถ
นำไปใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
- กระทรวงการคลังมียุท ธศาสตร์ด้านข้อมูลของกระทรวงการคลัง (MOF Data Strategy) สำหรับใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานและใช้ประโยชน์จากข้อมูลในอนาคต
- กระทรวงการคลังมีระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล สำหรับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงการคลัง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Data Exchange)
- กระทรวงการคลังมีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ภาคสาธารณะที่ถูกต้องและมีมาตรฐา
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
- กระทรวงการคลั ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางการเชื่ อ มโยงและเปลี่ ย นข้ อ มู ล ด้ า นเศรษฐกิ จ การเงิ น การคลั ง ที่ มี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามกรอบกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐ
- กระทรวงการคลังสามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังจากหน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายนอก ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย(project's contribution to targetgap)
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง และปรับกระบวนการทำงานภายในด้านข้อมูล ให้สามารถ
ประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ เหมาะสมในปั จ จุ บั น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงาน ตั้ งแต่ ต้ น จนจบ
กระบวนงาน เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและตอบโจทย์ภาคสาธารณะ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และทันต่อสถานการณ์
• ผลที่คาดว่าจะเกิด
- กระทรวงการคลั งเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล กลางที่ เชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า ง
หน่วยงานภายในสังกัดของกระทรวงการคลังที่ได้มาตรฐานตามกรอบกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐ
- กระบวนการทำงานและการให้บริการข้อมูลของกระทรวงการคลัง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ที่สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของภาครัฐได้
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• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง
- ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลของกระทรวงการคลัง (MOF Data Catalog)
- จำนวนชุดข้อมูลของระบบฐานข้อมูลกลางกระทรวงการคลังที่ได้มาตรฐานตามกรอบกำกับการดูแลข้อมูล
ภาครัฐ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
-ระดับความสำเร็จการจัดทำกรอบกำกับดูแลข้อมูลกระทรวงการคลัง
-ระดับความสำเร็จการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลของกระทรวงการคลัง
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์
ผู้บริหารของกระทรวงการคลัง, หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงการคลัง, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,นักวิเคราะห์
นักนโยบายและแผน เศรษฐกร, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังและภาคสาธารณะ
ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ

:M4 - M5

1. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 24 เม.ย. 2564 – 18 เม.ย. 2565
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2564
Q1 Q2 Q3 Q4

ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4

1. การจัดทำแผนการดำเนินงานโดยละเอียด
(Project Detailed Plan)
2. ออกแบบสถาปัตยกรรม HW & SW และ
ดำเนินการติดตั้ง
3. ศึกษาข้อมูล ความต้องการในการวิเคราะห์และ
ประมวลผลระบบโครงการฯ
4. พัฒนาระบบงาน
5. จัดประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงาน
รายสัปดาห์และรายเดือน
- ประเมินปัญหาอุปสรรคและความเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบต่อโครงการฯ
- พิจารณาปรับปรุงแผนงานโครงการฯ
- ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. ทดสอบระบบงาน และปรับปรุงแก้ไขระบบงาน
7. ฝึกอบรมการใช้งานและดูแลรักษาระบบ
8. ระบบใช้งานจริง (Golive)
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2. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 41,600,0000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรงจำนวนเงิน 41,600,0000 บาท
☐ งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ...................
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
☐ อื่นๆ โปรดระบุ
จำนวนเงิน …….…….. บาท
3. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบตั ิงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1
-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
4,160,000 10,400,000

10,400,000 8,320,000 8,320,000

-

รวม
14,560,000
27,040,000

รวมทั้งสิ้น 41,600,000

หมายเหตุ * ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องของโครงการของท่านต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น และแผนแม่บทย่อย
ได้มากกว่า 1 โดยท่านสามารถเลือกความสอดคล้องดังกล่าวได้ตอนที่นำโครงการเข้าในระบบ eMENSCR และระบบ
จะเชื่อมโยงความสอดคล้องต่อแผนแม่บทฯ ที่ท่านเลือกไปยังยุทธศาสตร์ชาติ
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โครงการ“การพัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน สำหรับระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)”
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(2) ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย
4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y)ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย

(หลัก)

ชื่อองค์ประกอบ : ศักยภาพขององค์กร
ชื่อปัจจัย: กระบวนการทำงานภายใน และนวัตกรรมการทำงาน

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ(X) : M2 – M3
1) หลักการและเหตุผล
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง ได้ ด ำเนิ น การพั ฒ นาระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ซึ่งเป็นระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐของประเทศไทย
ทั้งในด้านรายรับ รายจ่าย การกู้เงิน เงินคงคลัง และมีผู้ใช้งานของหน่วยเบิกจ่ายทั่วประเทศจำนวนประมาณ
50,000 ผู้ใช้งาน ดังนั้นระบบจึงมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง โดยระบบ GFMIS
เดิมใช้อุปกรณ์ Token key สำหรับการยืนยันตัวตนในการเข้าใช้ระบบ ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์มีการประกาศสิ้นสุด
อายุของผลิตภัณฑ์ (End-of-Life)
ดังนั้ น จึงจำเป็ นต้ องมี ก ารปรับ ปรุงกระบวนการและพั ฒ นาระบบการลงทะเบี ยนและพิ สูจน์ ตัวตน
ที่เหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐาน และมีความมั่นคงปลอดภัยสำหรับ New GFMIS Thai โดยใช้เทคโนโลยีและ
สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนที่สอดคล้องกับแนวทางการใช้งานดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทยที่มีระดับความเชื่อมั่ นสูง
และรองรับการขยายตัวของผู้ใช้บริการทั่วประเทศในอนาคต
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาระบบการลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตนที่เหมาะสม เป็นไปตาม
มาตรฐาน และมีความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ โดยจะ
เป็นขั้นตอนที่ประกอบด้วยการรวบรวมคุณ ลักษณะและหลักฐานแสดงตน การตรวจสอบหลักฐานแสดงตน
การตรวจสอบตัวบุคคล การยืนยันตัวตน รวมถึงการบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนให้กับผู้สมัครใช้บริการ
2. เพื่ อ พั ฒ นาระบบการลงทะเบี ย นและพิ สู จ น์ ตั วตนสำหรับ ระบบบริห ารการเงิน การคลั งภาครั ฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ โดยจะเป็นขั้นตอนที่สอดคล้องกับแนวทางการใช้งานดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย และ
มีระดับความเชื่อมั่นไอเดนทิตีในระดับ Identity Assurance Level 2 (IAL2) หรือสูงกว่า
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3. เพื่อพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนสำหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
โดยจะเป็นขั้นตอนสำหรับผู้ใช้บริการทำการยืนยันตัวตน โดยใช้เทคโนโลยีและสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนที่สอดคล้องกับ
แนวทางการใช้งานดิจิทั ลไอดีสำหรับประเทศไทย และมีระดับความเชื่อมั่นของสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนในระดับ
Authenticator Assurance Level 2 (AAL2) หรือสูงกว่า
3) เป้าหมาย
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนสำหรับระบบ New GFMIS Thai ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับกฎหมายดิจิทัลต่าง ๆ และแนวทางการใช้งานดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ระบบ New GFMIS Thai มีความมั่นคงปลอดภัย ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และรองรับการขยายตัวของ
ผู้ใช้บริการทั่วประเทศ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย(project's contribution to targetgap)
รองรับการขยายตัวของผู้ใช้บริการทั่วประเทศ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• ผลทีค่ าดว่าจะเกิด
มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนสำหรับระบบ New GFMIS Thai เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมี
ความมั่นคงปลอดภัย
• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนสำหรับระบบ New GFMIS Thai
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์
หน่วยเบิกจ่ายทั่วประเทศ และผู้ใช้งานระบบ GFMIS
ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ

:M4 - M5

1. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4

1. การกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน
2. การวิเคราะห์และออกแบบ
3. การพัฒนาและทดสอบระบบ
4. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
5. ระบบการลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน และระบบการยืนยันตัวตน
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2. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 90,000,000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
☑ งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรงจำนวนเงิน 90,000,000 บาท
☐ งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล.......
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
☐ อื่นๆ โปรดระบุ
จำนวนเงิน …….…….. บาท
3. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบตั ิงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

ไตรมาสที่ 1
-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
36,000,000

36,000,000

18,000,000

รวม
90,000,000

รวมทั้งสิ้น 90,000,000

หมายเหตุ * ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องของโครงการของท่านต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น และแผนแม่บทย่อย
ได้มากกว่า 1 โดยท่านสามารถเลือกความสอดคล้องดังกล่าวได้ตอนที่นำโครงการเข้าในระบบ eMENSCR และระบบ
จะเชื่อมโยงความสอดคล้องต่อแผนแม่บทฯ ที่ท่านเลือกไปยังยุทธศาสตร์ชาติ
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โครงการ“การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และระบบสนับสนุนการฝึกอบรมออนไลน์”
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(2 ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย
4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย

(หลัก)

ชื่อองค์ประกอบ : ศักยภาพบุคลากร
ชื่อปัจจัย : ทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัล

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ(X):M2 – M3
1) หลักการและเหตุผล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลัง เพื่อรองรับ
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 เพื่ อขยายประสิท ธิภ าพการใช้ระบบ
บริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ครอบคลุมผู้ใช้งานกลุ่ม อบจ. และเทศบาล ทั่วประเทศ
แต่การดำเนินการด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ยังไม่สามารถรองรับการทำงานของระบบสารสนเทศการเงินการ
คลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
และการฝึกอบรมที่ มีข้อจำกัด ทั้ งทางด้านผู้อบรมและสถานที่อบรม จึงจำเป็นต้องจั ดหาเครื่องมือ เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะผู้ใช้งานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และรองรับการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ ต่อไปด้วย
2) วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดหาอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการเงินการคลัง เพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 เพื่อจัดหาระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning Platform)
2.3 จัดทำสื่อการเรียนการสอน สำหรับผู้ใช้งานกลุ่ม อบจ. และเทศบาล แบบออนไลน์
3) เป้าหมาย
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

ผู้ใช้งานกลุ่ม อบจ. และเทศบาล ใช้งานระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning Platform)
ในรูปแบบ Offline และ Online Live Streaming ได้
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• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้งานระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้
• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย(project's contribution to targetgap)
ผู้ใช้งานกลุ่ม อบจ. และเทศบาล สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• ผลทีค่ าดว่าจะเกิด
มีระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning Platform) ในรูปแบบ Offline และ Online Live
Streaming
• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning Platform)
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์
หน่วยเบิกจ่ายทั่วประเทศ และผู้ใช้งานระบบ GFMIS
ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ

:M4 - M5

1. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4

1. การกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน
2. การวิเคราะห์และออกแบบ
3. การพัฒนาและทดสอบระบบ
4. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
5. ระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning Platform)
2. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 33,656,000 บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
☑ งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรงจำนวนเงิน 33,656,000 บาท
☐ งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล.......
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
☐ อื่นๆ โปรดระบุ
จำนวนเงิน …….…….. บาท
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3. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบตั ิงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1
-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
6,731,200 1,682,8000 10,096,800 33,656,000
รวมทั้งสิ้น 33,656,000

หมายเหตุ * ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องของโครงการของท่านต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น และแผนแม่บทย่อย
ได้มากกว่า 1 โดยท่านสามารถเลือกความสอดคล้องดังกล่าวได้ตอนที่นำโครงการเข้าในระบบ eMENSCR และระบบ
จะเชื่อมโยงความสอดคล้องต่อแผนแม่บทฯ ที่ท่านเลือกไปยังยุทธศาสตร์ชาติ
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โครงการ “การออกแบบเชิงหลักการสำหรับการบริหารข้อมูล
การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม”
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: M1
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(1) เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
(2) ประเด็น การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
2.5 สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย

(หลัก)

ชื่อองค์ประกอบ :
ชื่อปัจจัย:

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ(X):M2 – M3
1) หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ.2562 ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดสวัสดิการในการลดความเหลื่อมล้ำ
เพิ่มศักยภาพให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมแก่
ประชาชน โดยมีการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อันจะเป็นการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ในการดำเนินการได้กำหนดให้มี คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการ
เพื่อเศรษฐกิจและฐานรากโดยมีสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการฯ มีหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการฯ คือ
- การจัดให้มีฐานข้อมูลของประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการลงทะเบี ยน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการจัดประชารัฐสวัสดิการ การกำกับดูแล การบริหาร
จัดการ และการประเมินผลการดำเนินการ
- กำกับดูแลการบริหารจัดการ ตรวจสอบข้อมูล และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดประชารัฐสวัสดิการ ในส่วนของสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ มีหน้าที่และอำนาจ คือ
บริหารจัดการฐานข้อมูลของประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อใช้ในการจัดประชารัฐสวัสดิการได้อย่างเหมาะสม
2) วัตถุประสงค์
1. พัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
2. การจัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล เพื่อรองรับการดำเนินการตามมาตรการประชารัฐสวัสดิการ
3. การกำกับดูแล บริหารจัดการข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการของรัฐเพิ่มเติม
4. การประสานงาน การตรวจสอบข้อมูล การติดตามผล ตามมาตรการประชารัฐสวัสดิการ
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3) เป้าหมาย
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) มีระบบฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยของประเทศ
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) การใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยเพื่อการจัด
สวัสดิการช่วยเหลือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ New GFMIS Thai ได้ทั่วประเทศ
• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to targetgap)
จัดให้ มี ฐานข้อมู ล มิ ติต่างๆ ของพื้ นที่ ให้มีความถูกต้อง พั ฒ นากลไกเพื่ อสนับ สนุ นการสร้างองค์ความรู้
การตัดสินใจและการวางแผนการดำเนินการของรัฐ
• ผลทีค่ าดว่าจะเกิด มีระบบฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนรายได้น้อย ที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงาน
ภายนอกได้ และใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายการจัดประชารัฐสวัสดิการ
• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ระดับความสำเร็จในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนมาตรการประชารัฐสวัสดิการ
• กลุ่มเป้ าหมาย/ผู้ ที่ได้รับ ผลประโยชน์ ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าร่วมมาตรการ
ประชารัฐสวัสดิการ
ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ

:M4 - M5

1. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
Q1 Q2 Q3 Q4

1. การกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน
2. การศึกษาประสานงานรวบรวมความต้องการ
3. การวิเคราะห์และออกแบบ
4. ผลการออกแบบเชิงหลักการ

2. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ …………. บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
☐ งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรงจำนวนเงิน ............... บาท
☐ งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล.......
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท
ภายนอกประเทศ ………….บาท
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
☐ อื่นๆ โปรดระบุจำนวนเงิน …….…….. บาท
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3. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบตั ิงาน
ปีงบประมาณ 2563
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

-

-

-

-

รวม
-

หมายเหตุ * ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องของโครงการของท่านต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น และแผนแม่บทย่อย
ได้มากกว่า 1 โดยท่านสามารถเลือกความสอดคล้องดังกล่าวได้ตอนที่นำโครงการเข้าในระบบ eMENSCR และระบบ
จะเชื่อมโยงความสอดคล้องต่อแผนแม่บทฯ ที่ท่านเลือกไปยังยุทธศาสตร์ชาติ
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