บนทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ โทร. ๔๓๓๕
ที่ กค๐๔๑๓■๒/
วันที่ "ไg k l ตุลาคม ๒๔๖๒
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒)
^
เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผ่านรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (นางสาววิลาวรรณ พยาน้อ ย)^ 7'ะ'*
ตามที่อธิบดีฯ ได้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง และเห็นขอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง
รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นประจำทุกเดือน นั้น
กองยุทธศาสตร์และแผนงานขอเรียนว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง จำนวน ๔๗ โครงการ ประกอบด้วยโครงการสำคัญ จำนวน
๓๗โครงการ และโครงการสนับสบุน จำนวน ๑๐ โครงการ โดยทุกโครงการสามารถดำเนินงานได้เสร็จสิ้น
สมบูรณ์เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นางสาวบังอร/มุกดาอุดม)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ทราน

สิ7
(นายภูมิศักดี้ อรัญญาเกษมสุข}
อธิบดีกรมบัญชีกล'ไง

/ <vน?๙// CJพน9น

l

\i>&*r01,

ญรป ี^

สรุปผลความคืบหน้าผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการของกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการสาคัญ ประจาเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
และโครงการสนับสนุน ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 - 4
ยุทธศาสตร์

โครงการ
ทั้งหมด

ผลการดาเนินงาน
โครงการที่แล้วเสร็จ/ยุติโครงการ
โครงการที่อยูร่ ะหว่าง

ด้าน
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลือ่ นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย (Fiscal Stimulus)
ด้านที่ 1 ด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
2
2
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารเงินคงคลังและพัฒนาระบบการคลัง
3
3
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
1
1
ด้านที่ 4 ด้านกฎหมายการคลัง
10
10
ด้านที่ 5 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5.1 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐภายในประเทศ
2
2
5.2 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างประเทศ
2
2
ด้านที่ 6 ด้านบัญชีภาครัฐ
4
4
ด้านที่ 7 ด้านการตรวจสอบภายใน
3
3
รวม
27
27
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การปรับภาวะการคลังให้เข้าสูส่ มดุล (Fiscal Consolidation)
ด้านที่ 1 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1.1 ด้านการค่าตอบแทนและประโยชน์เกือ้ กูล
1
1
1.2 ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล
1
1
ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาและบริหารระบบเศรษฐกิจการคลังส่วนภูมิภาค
2
2
ด้านที่ 3 ด้านละเมิดและแพ่ง
3.1 ด้านละเมิดและแพ่ง
1
1
3.2 ด้านคดี
1
1
ด้านที่ 4 ด้านเงินนอกงบประมาณ
1
1
ด้านที่ 5 ด้านลูกจ้าง
3
3
ด้านที่ 6 ด้านการอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
1
1
รวม
11
11
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร (Strengthen the CGD Organization)
ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
7
7
ด้านที่ 2 ด้านการจัดการสารสนเทศ
2
2
รวม
9
9
รวมทั้งหมด
47
47

ร้อยละเฉลีย่

ดาเนินการ

ดาเนินงาน

-

100.00
100.00
100.00
100.00

0

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

-

100.00
100.00
100.00

0

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

0
0

100.00
100.00
100.00
100.00

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการสาคัญ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
และโครงการสนับสนุน ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 - 4

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังทีข่ บั เคลื่อนการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจไทย (Fiscal Stimulus)
ด้านที่ 1 ด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
โครงการสาคัญ
1.1 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพงบเบิกจ่าย
การเร่งการใช้จ่ายเงินภาครัฐให้เข้าสู่ระบบ
1. คณะทางานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
เพือ่ การลงทุน (ส่วนราชการ)
เศรษฐกิจ และดาเนินการเชิงรุกที่จะสนับสนุน
พ.ศ. 2562 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปัญหา
ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถดาเนินการ
อุปสรรคของส่วนราชการต่าง ๆ ส่งให้ กรจ. เพือ่ รวบรวมเสนออธิบดีฯ เป็นประจาทุกเดือน
ตามแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. รายงานผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งภาพรวมของประเทศ
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการคลังทราบเป็นประจาทุกเดือน
3. การประชุมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยเชิญประชุมหน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุนตั้งแต่
1,000 ล้านบาทขึ้นไป ที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 12 หน่วยงาน เพือ่ ร่วมพิจารณา
ประเด็น ปัญหา อุปสรรค การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
4. แจ้งเวียนหน่วยงานเพือ่ เร่งรัดดาเนินการก่อหนี้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562
สาหรับหน่วยงานที่มีวงเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการดาเนินการ และมีความจาเป็นต้องใช้จ่าย
จากเงินงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว ให้เร่งโอนเปลี่ยนแปลงรายการเพือ่ ดาเนินโครงการ/รายการที่ไม่ได้
รับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือได้รบั จัดสรรเงินงบประมาณไม่เพียงพอโดยเร็วต่อไป ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 323 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
5. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562 ใช้จ่ายภาพรวม จานวน 2,929,421 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.65
ของวงเงินงบประมาณ 3,000,000 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน ใช้จ่ายจานวน 501,048 ล้านบาท
หรือร้อยละ 90.92 ของวงเงินรายจ่ายลงทุน จานวน 551,111 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนที่ไม่รวม
งบกลาง ใช้จ่ายจานวน 498,823 ล้านบาท หรือร้อยละ 90.93 ของวงเงินรายจ่ายลงทุนที่ไม่รวมงบกลาง
จานวน 548,557 ล้านบาท
1.2 โครงการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการ

ดาเนินการจ่ายเงินเบีย้ ความพิการ และเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดังนี้
1. ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ เตรียมข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าระบบ (หน่วยงานเจ้าของสวัสดิการ
กม. ศทส. และกรมการปกครอง (ปค.))
2. จัดทาโครงสร้างรหัสหน่วยงาน
หน ้าที่ 1 จาก 15

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

9

100

-

100

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

มีการปรับแผนการดาเนินงาน เนื่องจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ไม่สามารถ
พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพือ่ จ่ายผ่านระบบของ
บัญชีกลางได้ทันภายในระยะที่กาหนด จึงจะเริ่ม

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
4. จัดทาฐานข้อมูลตั้งต้นในระบบ
5. ทดสอบการใช้งานระบบ
6. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงาน และจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน
7. เริ่มใช้งานระบบ
ซึ่งได้ดาเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบตั ิราชการที่กาหนดทุกขั้นตอน

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารเงินคงคลังและพัฒนาระบบการคลัง
โครงการสาคัญ
2.1 โครงการระบบจ่ายเงินของส่วนราชการ
การบริหารเงินคงคลังและการบริหารเงินสด
ให้ข้าราชการโดยใช้วธิ โี อนเงินผ่านระบบ
ให้เพียงพอและเหมาะสมสาหรับความต้องการ
e-Form กรณีการเดินทางไปราชการ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยคานึงถึง
ภาระดอกเบีย้ ของรัฐด้วย

2.2 โครงการระบบการรับชาระเงินกลาง
ของการบริการภาครัฐ (e-Payment Portal
of Government)

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

นาร่องจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ ความพิการ
ของ อปท. สิงห์บรุ ใี นเดือนสิงหาคม 2562 และจะ
เริ่มจ่ายทุกจังหวัดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
(นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย) ได้ให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 (ตามหนังสือ
กงบ.ที่ กค 0411.3/358)

ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ที่กาหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบระบบ

5

100

มีการปรับแผนการดาเนินงาน เนื่องจากการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ มีรายละเอียด
ค่อนข้างมาก ทาให้ต้องใช้ระยะเวลาในการออกแบบ
ระบบงาน (Prototype) ทั้งนี้ รองอธิบดีฯ
(นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์) ได้ให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (ตามหนังสือ กงค.
ที่ กค 0403.2/118)

1. ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินงานงวดที่ 3 และงวดที่ 4 พร้อมทั้งได้จัดทาหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิเพือ่ รองรับ
การใช้งานระบบการรับชาระเงินกลางของการบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) แล้วเสร็จ
และหน่วยงานนาร่อง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมธนารักษ์) มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดาเนินการจ่ายชาระเงินค่าบริการรายการแรกผ่านระบบการรับชาระเงินกลางฯ
แล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
- กรมธนารักษ์ ดาเนินการจ่ายชาระเงินค่าบริการรายการแรกผ่านระบบการรับชาระเงินกลางฯ แล้ว
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
2. มีการติดตามและประเมินผลการใช้งานของหน่วยงานนาร่องทั้ง 2 หน่วยงาน
3. จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานนาร่องในระบบ Biz Portal
จานวน 19 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
4. จัดอบรมการใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนาร่อง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมปศุสัตว์
และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ระบบ Biz Portal และกรมทรัพยากรน้าบาดาล
เมื่อวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2562
5. ดาเนินการขยายผลการใช้งานระบบให้กับกรมปศุสัตว์ และกรมสนันสนุนบริการสุขภาพ ซึง่ เป็นหน่วยงาน
ภายใต้ระบบ Biz Portal

20

100

มีการปรับแผนการดาเนินงาน เนื่องจากระบบ
การรับชาระเงินกลางฯ เป็นระบบงานรูปแบบใหม่
ในการรับเงินรายได้และเงินอื่นจากประชาชน
และภาคธุรกิจให้กับหน่วยงานภาครัฐ และนาเงิน
ดังกล่าวส่งคลังหรือฝากคลัง ทาให้ผู้ปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงานนาร่องต้องทาความเข้าใจระบบงาน
และขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ รองอธิบดีฯ
(นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์) ได้ให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 (ตามหนังสือ กงค. ที่
กค 0403.2/141)

หน ้าที่ 2 จาก 15

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

โครงการสนับสนุน
2.3 โครงการจัดทาแผนการบริหารเงินคงคลัง
เพือ่ ใช้ในการบริหารเงินคงคลัง

รายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส
1. จัดทาแผนการบริหารเงินคงคลัง
2. ปรับแผนการบริหารเงินคงคลัง โดยติดตาม วิเคราะห์ และเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของข้อมูล
เงินสดรับ เงินสดจ่าย และการกู้เงินจริงกับประมาณการ
3. รายงานผลการรับ - จ่ายเงินสด และฐานะเงินคงคลังบัญชีที่ 1 พร้อมทั้งคาดการณ์เงินสดรับ - เงินสดจ่าย
และฐานะเงินคงคลังบัญชีที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นรายเดือน เสนออธิบดีฯ เพือ่ ทราบ

ด้านที่ 3 ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
โครงการสาคัญ
3.1 โครงการจัดทาระบบบริหารการเงินการคลัง
การพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(New GFMIS Thai)
ให้มีความครอบคลุม ต่อเนื่อง
และสามารถเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น
ด้านที่ 4 ด้านกฎหมายการคลัง
โครงการสาคัญ
4.1 โครงการยกร่างระเบียบการเบิกจ่าย
เงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ....
4.2 โครงการยกร่างหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการเรียกให้หน่วยงานของรัฐ
นาเงินนอกงบประมาณที่เกินความจาเป็น
ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

4.3 โครงการปรับปรุงระเบียบการใช้จ่ายเงิน
ของส่วนราชการที่ไม่ต้องนาส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติ
วิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. 2502

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

การกาหนดกฎหมายและระเบียบการคลัง
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี
การกากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ
จะต้องเอื้ออานวยให้หน่วยงานภาครัฐ
หรือส่วนราชการต่าง ๆ ในฐานะผู้ปฏิบตั ิ
มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้
ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน และต้องสอดคล้อง
กับการตรวจสอบผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ การพัฒนากฎ ระเบียบ
ด้านการเงินการคลังให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล
โดยเน้นความคล่องตัว และความรับผิดชอบ
(Accountability) ด้วยการมอบอานาจ
(Empowering) ให้หน่วยงานปฏิบตั ิเป็นสาคัญ
และกรมบัญชีกลางจะทาหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษา
ให้หน่วยงานของภาครัฐสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างถูกต้อง และมั่นใจ ตลอดจนการพัฒนา
ตลาดภาครัฐ (Government Market) รวมทั้ง

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั
24

100

1. ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทางานการบริหารโครงการจัดทาระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (Project Management Team : PMT)
2. รวบรวมความต้องการ และออกแบบระบบ (Functional Design)
3. พัฒนาระบบ (Program Design/Development)
ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบตั ิราชการที่กาหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

7

100

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ โดยได้
รับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงร่างระเบียบฯ เสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561

-

100

ยกร่างหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกให้หน่วยงานของรัฐนาเงินนอกงบประมาณที่เกิน
ความจาเป็นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เสนออธิบดีกรมบัญชีกลางให้ความเห็นชอบ ตามหนังสือ กท. ด่วนที่สุด
ที่ กค 0402.3/870 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562

15

100

-

100

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2562 ซึ่งช้ากว่าแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ 1 เดือน
โดยได้ปรับปรุงระเบียบฯ และเสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

หน ้าที่ 3 จาก 15

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

มีการปรับแผนการดาเนินงาน เนื่องจากในการ
เสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ เพือ่ ให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณา
ให้ความเห็นชอบไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
(ร.ต.ท.หญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส) ได้ให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 (ตามหนังสือ กม.
ที่ กค 0402.3/780)

แผนงาน/โครงการ

และที่แก้ไขเพิม่ เติม
4.4 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิ
เกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รบั โดยมี
วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติวธิ กี าร
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิม่ เติม

กลยุทธ์

การให้สิทธิ/สัมปทานต่าง ๆ โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชน
ทั้งภายในและนอกประเทศ และส่งเสริม
ให้เกิดความโปร่งใส และการแข่งขันที่เป็นธรรม
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากยิ่งขึ้น

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเร็วกว่าแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ 1 เดือน
โดยได้ดาเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิฯ และเสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2562

-

100

4.5 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิ
เกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รบั ในลักษณะค่าชดใช้
ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน
และจาเป็นต้องจ่ายเพือ่ บูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้
ได้ทรัพย์สินคืนมา ตามพระราชบัญญัติ
วิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แก้ไขเพิม่ เติม

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเร็วกว่าแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ 1 เดือน
โดยได้ดาเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิฯ และเสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2562

-

100

4.6 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิ
เกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รบั ตามโครงการ
ช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ
องค์การระหว่างประเทศ อื่นใดหรือบุคคลใด
ตามพระราชบัญญัติวธิ กี ารงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิม่ เติม

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2562 ซึ่งช้ากว่าแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ 1 เดือน
โดยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิฯ และเสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

-

100

4.7 โครงการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการ
ในต่างประเทศ พ.ศ. ....

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นไปตามแผนการดาเนินการที่กาหนดไว้
โดยได้ดาเนินการยกร่างระเบียบฯ และเสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562

-

100

4.8 โครงการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบตั ิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ....

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2562 ซึ่งเร็วกว่าแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ 2 เดือน
โดยได้ดาเนินการยกร่างระเบียบฯ และเสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

-

100

4.9 โครงการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ รองจ่าย
ตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ พ.ศ. ....

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเร็วกว่าแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ 1 เดือน
โดยได้ดาเนินการยกร่างระเบียบฯ และเสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

-

100

หน ้าที่ 4 จาก 15

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

4.10 โครงการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ....
ด้านที่ 5 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5.1 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐภายในประเทศ
โครงการสาคัญ
5.1.1 โครงการเพิม่ สินค้าและคุณลักษณะ
ของสินค้าสาหรับการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market : e-Market)

5.1.2 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาตามบัญชีข้อมูล
รายการยาและรหัสยาตามมาตรฐาน
ของไทยในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

5.2 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างประเทศ
โครงการสาคัญ
5.2.1 โครงการข้อตกลงคุณธรรม

การกาหนดกฎหมายและระเบียบการคลัง
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี
การกากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ
จะต้องเอื้ออานวยให้หน่วยงานภาครัฐ
หรือส่วนราชการต่าง ๆ ในฐานะผู้ปฏิบตั ิ
มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้
ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน และต้องสอดคล้อง
กับการตรวจสอบผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ การพัฒนากฎ ระเบียบ
ด้านการเงินการคลังให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล
โดยเน้นความคล่องตัว และความรับผิดชอบ
(Accountability) ด้วยการมอบอานาจ
(Empowering) ให้หน่วยงานปฏิบตั ิเป็นสาคัญ
และกรมบัญชีกลางจะทาหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษา
ให้หน่วยงานของภาครัฐสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างถูกต้อง และมั่นใจ ตลอดจนการพัฒนา
ตลาดภาครัฐ (Government Market) รวมทั้ง
การให้สิทธิ/สัมปทานต่าง ๆ โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชน
ทั้งภายในและนอกประเทศ และส่งเสริม
ให้เกิดความโปร่งใส และการแข่งขันที่เป็นธรรม
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากยิ่งขึ้น

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2562 ซึ่งเร็วกว่าแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ 2 เดือน
โดยได้ดาเนินการยกร่างระเบียบฯ และเสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

-

100

1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และเลือกสินค้าเข้าสู่ระบบ e-Market
2. รวบรวมข้อมูล เพือ่ กาหนดคุณลักษณะสินค้าที่จาเป็นของสินค้าที่เลือกเข้าระบบ e-Market
จานวน 20 สินค้า
3. จัดประชุมผู้ผลิตสินค้าที่เพิม่ สาหรับการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-Market เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
4. จัดอบรมการบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ e-Catalog และการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จานวน 10 รุ่น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 วันที่ 9 - 10 เมษายน 2562
และในเดือนมิถุนายน 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอสินค้าที่เพิม่ สาหรับการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-Market
ต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง
5. กาหนดสินค้าสาหรับดาเนินการจัดหาด้วยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) เพิม่ เติมแล้ว จานวน
15 รายการ ตามหนังสือ กจร. ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.5/ว 386 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

-

100

1. กาหนดขอบเขตของโครงการฯ และจัดทาสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
โครงการฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 รายงานการปรับปรุงบัญชีข้อมูลยา และรหัสยามาตรฐานของไทย ฉบับที่ 1
ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 และได้ส่งหนังสือให้ สล. ดาเนินการ
จ่ายเงินงานงวดที่ 1 แล้ว
2. ที่ปรึกษาดาเนินการจัดทารายงานการปรับปรุงบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย รายงาน
ความก้าวหน้าแนวทางการกาหนดราคากลางอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาและสูตรการคานวณจากฐานข้อมูลรหัส TMT
ในระบบ e-GP ครั้งที่ 2 (ฉบับสมบูรณ์) และจัดทารายงานการให้บริการถามตอบ และให้ข้อมูลบัญชียา
และรหัสยามาตรฐานของไทย โดยส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 และมีการประชุม
ตรวจรับงานในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 พร้อมทั้ง สล. ดาเนินการจ่ายเงินงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อวันที่ 9
กันยายน 2562

-

100
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1. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (ค.ป.ท.) ได้พจิ ารณาและให้ความเห็นชอบในการคัดเลือก
หน ้าที่ 5 จาก 15

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

(Integrity Pact)

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้สังเกตการณ์ประจาโครงการฯ เพือ่ จัดทาข้อตกลงคุณธรรมประจาปี พ.ศ. 2562
จานวน 14 โครงการ
2. กรป. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ป.ท. ได้รวบรวมรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนจากหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จานวน 379 โครงการ
3. กรมบัญชีกลางได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้สังเกตการณ์ในอัตรา 5,000 ต่อคนต่อเดือน
จากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
จานวน 8,950,000 บาท และเบิกจ่ายค่าอบรมผู้สังเกตการณ์ จานวน 1,058,600 บาท
4. ประชุมคณะอนุกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ 1/2562 เมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ซึง่ คณะอนุกรรมการฯ
มีมติเห็นชอบให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directions : IOD)
จัดทาหลักสูตรการอบรมผู้สังเกตการณ์และกาหนดแผนการจัดอบรมหลักสูตร Independent Observer
Program สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 และ 18 มีนาคม 2562
โดยมีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมอบรม จานวน 26 คน จากที่ส่งรายชื่อ จานวน 27 คน (ไม่เข้าอบรม
จานวน 1 คน เนื่องจากป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล)

5.2.2 โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
(Construction Sector Transparency
Initiative : CoST)

ด้านที่ 6 ด้านบัญชีภาครัฐ
โครงการสาคัญ
6.1 โครงการกาหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่องรายได้
จากรายการไม่แลกเปลี่ยน

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

การกาหนดกฎหมายและระเบียบการคลัง
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี
การกากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ
จะต้องเอื้ออานวยให้หน่วยงานภาครัฐ

1. ในคราวประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้โครงการ CoST เข้าดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 17 วรรค 2
2. ดาเนินการจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นคณะทางานในการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงพิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST
และแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการแล้ว
3. ประชุมคณะอนุกรรมการเพือ่ ส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Subcommittee)
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เพือ่ พิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อมูลฉบับประชาชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมติในที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลฉบับประชาชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมอบหมายให้กรมบัญชีกลางนารายงานไปเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
4. เผยแพร่ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST ผ่านทางเว็บไซต์ CoST Thailand
โดยปัจจุบนั มีโครงการก่อสร้างที่เปิดเผยข้อมูลที่เว็บไซต์ CoST Thailand แล้ว จานวน 244 โครงการ

11

100

1. ศึกษามาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง และสรุปประเด็นปัญหาตามมาตรฐานการบัญชี
2. ศึกษาข้อมูลในทางปฏิบตั ิเพิม่ เติมจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ร่างมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่องรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
3. แปล IPSAS 23 เป็นภาษาไทย และพิจารณาหลักการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าตามมาตรฐาน

10

100

หน ้าที่ 6 จาก 15

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

แผนงาน/โครงการ

6.2 โครงการปฏิรปู บัญชีภาครัฐ

โครงการสนับสนุน
6.3 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบบัญชีภาครัฐ

6.4 โครงการกาหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ
และพัฒนาศักยภาพผู้ทาบัญชีของหน่วยงาน
ของรัฐ

กลยุทธ์

หรือส่วนราชการต่าง ๆ ในฐานะผู้ปฏิบตั ิ
มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้
ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน และต้องสอดคล้อง
กับการตรวจสอบผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ การพัฒนากฎ ระเบียบ
ด้านการเงินการคลังให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล
โดยเน้นความคล่องตัว และความรับผิดชอบ
(Accountability) ด้วยการมอบอานาจ
(Empowering) ให้หน่วยงานปฏิบตั ิเป็นสาคัญ
และกรมบัญชีกลางจะทาหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษา
ให้หน่วยงานของภาครัฐสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างถูกต้อง และมั่นใจ ตลอดจนการพัฒนา
ตลาดภาครัฐ (Government Market) รวมทั้ง
การให้สิทธิ/สัมปทานต่าง ๆ โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชน
ทั้งภายในและนอกประเทศ และส่งเสริม
ให้เกิดความโปร่งใส และการแข่งขันที่เป็นธรรม
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากยิ่งขึ้น

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

เปรียบเทียบกับการปฏิบตั ิงานจริงในภาครัฐของหน่วยงาน
4. เสนอประเด็นปัญหาของมาตรฐานฯ ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐพิจารณา
5. จัดทาร่างมาตรฐานฯ
6. ศึกษาเพิม่ เติมในประเด็นของงบประมาณในบริบทของต่างประเทศ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เพือ่ แก้ไขร่างมาตรฐานฯ ตามมติที่ประชุม
7. ยกร่างมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน ต่อคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ เพือ่ เตรียมเสนอต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง
8. เสนอร่างมาตรฐานฯ ต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางเพือ่ พิจารณา ตามหนังสือ กบร. ที่ กค 0410.2/41471
ลงวันที่ 18 กันยายน 2562
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงิน การบันทึกบัญชี และรายงานการเงิน
ของหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบตั ิงานในระบบ GFMIS
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดทางบัญชี
3. ออกแบบ และกาหนดโครงสร้างผังบัญชีและโครงสร้างหน่วยงานที่นาเสนอรายงานใหม่
4. กาหนดวิธกี ารบันทึกรายการบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
5. กาหนดรูปแบบรายงานการเงิน เพือ่ ใช้ในการตรวจสอบ และการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบตั ิราชการที่กาหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการจัดทาบัญชี และรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง
2. สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ เพือ่ จัดทาระบบบัญชีของกรมบัญชีกลาง
3. กาหนดระบบบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
4. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลางตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
6. จัดทาร่างระบบบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
7. เสนอร่างระบบบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลางให้ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชีให้ความเห็นชอบ
ตามหนังสือ กบร. ที่ กค 0410.3/852 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

10

100

20

100

1. จัดทาร่างหลักเกณฑ์ฯ (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)
2. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ และสรุป
ความเห็นในประเด็นที่สาคัญ เพือ่ ประกอบการแก้ไขร่างหลักเกณฑ์ฯ และคุณสมบัติของผู้ทาบัญชีหน่วยงาน
ของรัฐ
3. ปรับแก้หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐตามความเห็นของที่ประชุม

14

100

หน ้าที่ 7 จาก 15

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

คณะกรรมการฯ และแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ฯ ที่แก้ไขแล้ว ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รวมทั้งปรับรายละเอียดของร่างหลักเกณฑ์ฯ เสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ
4. จัดทาโครงร่างหลักสูตรเพือ่ พัฒนาความรู้ผู้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
5. จัดประชุมหารือโครงร่างหลักสูตรเพือ่ พัฒนาความรู้ผู้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐกับผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เกี่ยวข้อง และปรับแก้ไขร่างหลักสูตรฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ
6. จัดทาและเก็บรวบรวมข้อมูลทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
7. ศึกษาแนวทางการกาหนดค่าตอบแทนทางวิชาชีพบัญชีให้กับผู้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
8. อธิบดีกรมบัญชีกลางอนุมัติหลักสูตรเพือ่ พัฒนาความรู้ผู้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ กบร.
ที่ กค 0410.2/728 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ด้านที่ 7 ด้านการตรวจสอบภายใน
โครงการสาคัญ
7.1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

7.2 โครงการกาหนดแนวปฏิบตั ิควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ

7.3 โครงการกาหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์
การบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ

การกาหนดกฎหมายและระเบียบการคลัง
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี
การกากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ
จะต้องเอื้ออานวยให้หน่วยงานภาครัฐ
หรือส่วนราชการต่าง ๆ ในฐานะผู้ปฏิบตั ิ
มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้
ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน และต้องสอดคล้อง
กับการตรวจสอบผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ การพัฒนากฎ ระเบียบ
ด้านการเงินการคลังให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล
โดยเน้นความคล่องตัว และความรับผิดชอบ
(Accountability) ด้วยการมอบอานาจ
(Empowering) ให้หน่วยงานปฏิบตั ิเป็นสาคัญ
และกรมบัญชีกลางจะทาหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษา
ให้หน่วยงานของภาครัฐสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างถูกต้อง และมั่นใจ ตลอดจนการพัฒนา
ตลาดภาครัฐ (Government Market) รวมทั้ง
การให้สิทธิ/สัมปทานต่าง ๆ โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชน
ทั้งภายในและนอกประเทศ และส่งเสริม
ให้เกิดความโปร่งใส และการแข่งขันที่เป็นธรรม

1. คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561
2. คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานงวดที่ 3 และบริษทั ได้ดาเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการตรวจรับ
3. แจ้งให้หน่วยงานนาร่องบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลฯ
4. สรุปผลการดาเนินโครงการเสนอต่อรักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ตามหนังสือ
กตส ที่ กค 0409.2/691 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562

10

100

รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเสร็จ เสนอร่างแนวปฏิบตั ิควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
ต่อรักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ให้ความเห็นชอบตามหนังสือ กตส. ที่ กค 0409.2/674
ลงวันที่ 24 กันยายน 2562

5

100

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ โดยได้
แจ้งเวียนมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ เรียบร้อยแล้ว
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562

-

100

หน ้าที่ 8 จาก 15

มีการปรับแผนการดาเนินงาน เนื่องจากต้องมี
การศึกษาข้อมูลเพือ่ กาหนดโครงร่างแนวปฏิบตั ิฯ
อย่างละเอียด ทาให้ต้องใช้ระยะเวลา ทั้งนี้
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
บัญชี (นางอัญชลี ศรีอาไพ) ได้ให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 (ตามหนังสือ กตส.
ที่ กค 0409.3/387)

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล (Fiscal Consolidation)
ด้านที่ 1 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1.1 ด้านค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
โครงการสาคัญ
1.1.1 โครงการระบบการกาหนดสานักงาน
การปฏิรปู ค่าใช้จ่ายของรัฐ โดยลดรายจ่ายประจา
ในพืน้ ที่พเิ ศษ
ที่ไม่จาเป็น และสนับสนุนการจัดงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนอย่างเพียงพอ โดยอยู่บนพืน้ ฐาน
ของการไม่เป็นการรอนสิทธิเดิม และควรมีการ
ขยายสิทธิต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
วินัยทางการเงินการคลัง และมิให้เป็นข้อจากัด
ในด้านภาระงบประมาณ
1.2 ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล
โครงการสาคัญ
๑.2.1 โครงการปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข
เพือ่ ใช้สาหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของทางราชการ

ศึกษา และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างวิเคราะห์ ออกแบบระบบ และกาหนด TOR
ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบตั ิราชการที่กาหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

10

100

1. รวบรวม และศึกษาข้อมูล
2. ประชุมคณะทางานพิจารณากาหนดรายการและอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพือ่ ใช้สาหรับการเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ จานวน 9 ครั้ง ดังนี้
2.1 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
2.2 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561
2.3 ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
2.4 ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
2.5 ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
2.6 ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
2.7 ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562
2.8 ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
2.9 ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
3. ประกาศใช้อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพือ่ ใช้สาหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของทางราชการ หมวด 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวทิ ยา หมวดย่อยค่าบริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 376 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562

-

100

หน ้าที่ 9 จาก 15

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาและบริหารระบบเศรษฐกิจการคลังส่วนภูมภิ าค
โครงการสนับสนุน
รายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส
2.1 โครงการพัฒนาสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร
การพัฒนาและส่งเสริม โดยมุ่งเน้นบทบาท
1. หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ จัดทาร่างงบประมาณสาหรับดาเนินโครงการระบบสารสนเทศ
ระดับสูง (Comptroller General's
หน้าที่ของสานักงานคลังจังหวัดในการเป็น Chief
สาหรับผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง และรวบรวมข้อมูลครบ 6 ด้าน
Department Management Information
Financial Officer (CFO) ให้มีมาตรฐาน
2. นาเสนอเค้าโครงระบบ CGD MIS ครบ 6 ด้าน ต่อที่ประชุมคณะทางานดาเนินโครงการระบบสารสนเทศ
System : CGD MIS)
และได้รบั การยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
สาหรับผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง เพือ่ พัฒนาสู่การจัดทาระบบ CGD MIS
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐาน
3. ดาเนินการจัดทาระบบ CGD MIS 3 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านสถิติการคลังและเศรษฐกิจ 2. ด้านบุคลากร
การจัดทาข้อมูลและเพือ่ การติดตามและประมาณการ และสวัสดิการภาครัฐ 3. ด้านตรวจสอบและคดี
เศรษฐกิจการคลังจังหวัด
4. ทดสอบการใช้งานระบบ
5. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เพื่อหาแนวทางการจัดส่งข้อมูลให้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สานักปลัดกระทรวงการคลัง
6. สารวจความถูกต้องของข้อมูลและการแสดงผลของระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง
จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
7. รายงานสรุปข้อมูลสารสนเทศ (Dashboard) จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลให้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมบัญชีกลาง เพือ่ จัดทาระบบ CGD MIS
ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบตั ิราชการที่กาหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2 โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
1. ศึกษา และพัฒนาแนวทางการจัดทาข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพือ่ การติดตามและประมาณการ
เพือ่ การติดตามและประมาณการเศรษฐกิจ
แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
การคลังจังหวัด
2. ทบทวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ในปีที่ผ่านมา ระบุปญ
ั หา
อุปสรรค พร้อมทั้งวางแผนการดาเนินการปรับปรุง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และกระบวนการดาเนินงาน
ตามแนวทางที่ศึกษา เพือ่ พัฒนางานให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ และประมาณการเศรษฐกิจ
จากแบบจาลองเศรษฐกิจจังหวัด รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 18 มกราคม 2561 ให้บคุ ลากรสานักงาน
คลังจังหวัด และสานักงานคลังเขต
4. จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ตรวจสอบ ติดตาม และนาข้อมูลมาจัดทารายงานประมาณการ
เศรษฐกิจภูมิภาคปี 2562 ณ เดือนเมษายน 2562
5. จัดทาดัชนีชภี้ าวะเศรษฐกิจ โดยใช้แบบสอบถามสานักงานคลังจังหวัดด้านเศรษฐกิจ เดือนกรกฎาคม กันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบตั ิราชการที่กาหนด
ด้านที่ 3 ด้านละเมิดและแพ่ง
3.1 ด้านละเมิดและแพ่ง
โครงการสนับสนุน
3.1.1 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบ

การกากับและพัฒนางานที่เกี่ยวกับการพิจารณา

รายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส
จัดอบรมแล้วเสร็จ จานวน 15 ครั้ง โดยได้รายงานผลการฝึกอบรมต่อผู้อานวยการกองละเมิดและแพ่ง
หน ้าที่ 10 จาก 15

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

18

100

12

100

16

100

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

มีการปรับแผนการดาเนินงาน เนื่องจากข้อมูล
ที่ใช้ในการจัดทาระบบ CGD MIS มีปริมาณมาก
และเป็นข้อมูลที่มาจากระบบงานต่าง ๆ ที่มีการ
ใช้งานร่วมกันหลายหน่วยงาน ทั้งนี้ รองอธิบดี
กรมบัญชีกลาง (นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์)
ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
(ตามหนังสือ กงค. ที่ กค 0403.5/162)

แผนงาน/โครงการ

สานวนให้กับเจ้าหน้าที่กองละเมิดและแพ่ง
เชิงปฏิบตั ิการ

กลยุทธ์

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยเน้นความรวดเร็ว โปร่งใส และมีแนวทาง
ดาเนินการที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ตลอดจนเร่งรัด
ผลการดาเนินคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับความรับผิด
ทางละเมิดของหน่วยงานภาครัฐ

3.2 ด้านคดี
โครงการสนับสนุน
3.2.1 โครงการวิเคราะห์คาพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

ด้านที่ 4 ด้านเงินนอกงบประมาณ
โครงการสาคัญ
4.1 โครงการประเมินผลการดาเนินงาน
ทุนหมุนเวียน

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ทราบแล้ว ตามหนังสือ กลพ. ที่ กค 0415.1/596 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส
1. รวบรวมข้อมูล/คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด โดยจัดทาทะเบียนคุมโครงการ ประกอบด้วย ลาดับ
หมายเลขคดีแดง ผู้ฟอ้ งคดี ผู้ถูกฟ้องคดี ประเภทคดี ผู้วเิ คราะห์ ผลการวิเคราะห์ วันที่เผยแพร่ทางอินทราเน็ต
หรืออินเตอร์เน็ต โดยรวบรวมคาพิพากษาในคดีที่กองคดีรับผิดชอบและมีผลคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแล้ว
จานวน 112 คดี มี Soft File ที่สามารถดาเนินการวิเคราะห์ได้ทันที จานวน 75 คดี ที่เหลือต้องค้นหา
จากแฟ้มสานวนคดี
2. ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานโครงการศึกษาวิเคราะห์คาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ประกอบด้วย
คณะทางาน จานวน 12 คน โดยมีผู้อานวยการกลุ่มงานคดี 1 เป็นหัวหน้าคณะทางาน คาสั่งมีผลตั้งแต่วนั ที่
10 มกราคม 2562
3. จัดประชุมคณะทางานฯ เพือ่ วางแผนการดาเนินงานของโครงการฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุม 301
4. จัดประชุมคณะทางานฯ เพือ่ กาหนดแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ นาคาพิพากษาที่พร้อมวิเคราะห์ จานวน 75 คดี
เข้ามาพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือก เพือ่ มอบหมายให้นิติกรดาเนินการวิเคราะห์ต่อไป
5. ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคดี
6. ทาหนังสือถึง ศทส. เพือ่ นาบทวิเคราะห์คาพิพากษา จานวน 4 คดี ลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง
7. พิจารณาคดีปกครองที่จะนามาวิเคราะห์จากฐานข้อมูล จานวน 75 คดี คณะทางานคัดเลือกคดี
ที่ศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษา จานวน 6 คดี โดยมอบหมายให้นิติกร 6 คน ดาเนินการวิเคราะห์
มีการประชุมคณะทางานฯ เพือ่ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
8. เผยแพร่บทวิเคราะห์คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง จานวน 6 คดี
ตามแผนที่กาหนดครบถ้วน

การกากับและพัฒนาระบบบริหารเงินนอก
งบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

1. กาหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลประจาปีบญ
ั ชี 2563
2. จัดทาร่างบันทึกข้อตกลง และลงนามในบันทึกข้อตกลง ประจาปีบญ
ั ชี 2562 แล้ว
หน ้าที่ 11 จาก 15

45

100

5

100

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

การบริหารระบบลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
เพือ่ ให้มีมาตรฐานชีวติ ในภาพรวมที่ดียิ่งขึ้น

3. ดาเนินการจัดทาร่างบันทึกข้อตกลง ประจาปีบญ
ั ชี 2563 ตามหนังสือ กพน. ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3
/ว 238 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
4. ประเมินผลการดาเนินงานงวดสิ้นปีบญ
ั ชี 2561 ตามหนังสือ กพน. ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 400
ลงวันที่ 7 กันยายน 2561

การกากับและพัฒนาระบบบริหารเงินนอก
งบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
การบริหารระบบลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
เพือ่ ให้มีมาตรฐานชีวติ ในภาพรวมที่ดียิ่งขึ้น

1. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. คัดเลือกส่วนราชการ/ประสานงานกับส่วนราชการตามที่กาหนด
3. ประชุมเจ้าหน้าที่ เพือ่ รวบรวมประเด็นและเนื้อหาในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารบุคคลฯ
และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
4. ลงพืน้ ที่เพือ่ เสริมสร้างความรู้ให้แก่ส่วนราชการตามที่กาหนดไว้ในแผนการดาเนินงาน
5. สรุปและประเมินผลโครงการฯ แล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

5

100

5.2 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิ
การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

1. รวบรวมข้อมูล และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา และวิเคราะห์ โดยจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการ เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2562
3. จัดทา และเสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิฯ โดยรวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็นจากส่วนราชการ
มาปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิฯ
4. พิจารณาปรับปรุง แก้ไขร่างหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิฯ และเสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30
กรกฎาคม 2562

-

100

5.3 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
ลูกจ้างประจาและกลุ่มบัญชีค่าจ้าง
ของลูกจ้างประจา

1. รวบรวมข้อมูล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา และวิเคราะห์หลักเกณฑ์ต่าง ๆ
3. จัดทา และเสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ พิจารณา
4. พิจารณาปรับปรุง แก้ไขร่างหลักเกณฑ์ฯ และเสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2562

-

100

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กาหนดไว้ 4 เดือน โดยได้สรุป
ผลการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สพบ. ที่ กค 0418.2/033 ลงวันที่ 21
ธันวาคม 2561

-

100

ด้านที่ 5 ด้านลูกจ้าง
โครงการสาคัญ
5.1 โครงการสัญจรเพือ่ เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้าง
ให้แก่ส่วนราชการ

ด้านที่ 6 ด้านอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
โครงการสาคัญ
6.1 โครงการสัมมนา/อบรมด้านการเงินการคลัง
และบัญชีภาครัฐ

การกากับและพัฒนาระบบบริหารเงินนอก
งบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
การบริหารระบบลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
เพือ่ ให้มีมาตรฐานชีวติ ในภาพรวมที่ดียิ่งขึ้น

หน ้าที่ 12 จาก 15

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร (Strengthen the CGD Organization)
ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการสาคัญ
1.1 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมด้านความรู้
1. การส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ทักษะ และสมรรถนะ
ให้มีความทันสมัย คล่องตัว ปฏิบตั ิงาน
ด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยนาเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐมาใช้ในองค์กร
1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ เจ้าหน้าที่
2. การปรับโครงสร้างและส่งเสริม
ของกรมบัญชีกลางที่ปฏิบตั ิหน้าที่
ความก้าวหน้าของบุคลากรภายในองค์กร
ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างเป็นระบบ
3. การพัฒนาสื่อสารภายในองค์กร ให้เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว กระชับ และเน้นการมีส่วนร่วม
1.3 โครงการประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
ของทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุน
ตามภารกิจของกรมบัญชีกลางเชิงรุก
การดาเนินงานของสานักงานคลังจังหวัดให้เป็นไปด้วย
ความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และรองรับ
งานนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล กระทรวงการคลัง
กลุ่มภารกิจ

1.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กาหนดไว้ 1 เดือน โดยได้สรุป
ผลการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สพบ. ที่ กค 0418.5/1103 ลงวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2562

-

100

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งช้ากว่าแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ 1 เดือน
เนื่องจากงบประมาณที่ขอจัดสรรไม่เพียงพอกับการดาเนินโครงการฯ จึงต้องขอจัดสรรงบประมาณเพิม่ เติม
ทั้งนี้ ได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ขออนุมัติโครงการ และดาเนินการตามโครงการ พร้อมทั้งสรุป
และประเมินผลโครงการฯ แล้ว ตามหนังสือ สล ที่ กค 0401.5/211 ลงวันที่ 2เมษายน 2562

-

100

1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแผนประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งดาเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
1.1 Website จานวน 72 เรื่อง
1.2 Facebook จานวน 75 เรื่อง
1.3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในลิฟท์ ห้องน้า Infographic ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง จอ LCD
จานวน 26 เรื่อง
2. ติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข่าวจากสื่อต่าง ๆ เสนอกลุ่มผู้บริหารผ่านทางไลน์ สรุปข่าวประจาวัน
และอีเมล์ เป็นประจาทุกวัน

7

100

1. จัดทาหนังสือแจ้งเวียนหัวหน้า เลขานุการคณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หมวด 1 - 6 เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (หนังสือ
กพร. ที่ กค 0422/9 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562) พร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจในการประเมิน
สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562
2. หัวหน้าและเลขานุการคณะทางานฯ หมวด 1 - 6 ดาเนินการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
ผ่านระบบออนไลน์ https://awards.opdc.go.th/awardsregister เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
โดยมีผลการประเมินตนเองในเบือ้ งต้น เท่ากับ 436.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน อยู่ในระบบ
ราชการ 3.50
3. จัดประชุมคณะทางาน PMQA เพือ่ ชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
เมื่อวันที่ 29 - 30 เมษายน และวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
4. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการประเมินสถานะในการเป็นระบบราชการ 4.0 ของกรมบัญชีกลาง
ต่อรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (หนังสือ กพร. ที่ กค 0424/213 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562)

-

100

หน ้าที่ 13 จาก 15

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

โครงการสนับสนุน
1.5 โครงการรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ครั้ง 5

รายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส
1. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง (ชุดกลาง) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เพือ่ พิจารณาร่างหลักเกณฑ์รางวัลฯ ครั้งที่ 6
ประจาปี 2562
2. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (ชุดใหญ่) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เพือ่ พิจารณาร่างหลักเกณฑ์
รางวัลฯ ครั้งที่ 6 ประจาปี 2562
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ครั้งที่ 5 ประจาปี 2561 โดยได้ลงนามในสัญญากับบริษทั โอเพ่น-มายด์ จากัด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
4. ดาเนินการเตรียมการจัดงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ครั้งที่ 5 ประกอบด้วย สถานที่ แนวคิด Theme จัดทาโล่รางวัล และรวบรวมเนื้อหาเพือ่ จัดทาหนังสือ เป็นต้น
5. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (ชุดใหญ่) เมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
การจัดงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
6. จัดงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่
4 เมษายน 2562 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพฯ โดยมีนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา) เป็นประธานในพิธี พร้อมขึ้นมอบรางวัลและกล่าวให้โอวาท

1.6 โครงการคนดีบญ
ั ชีกลาง

1.7 โครงการ "ส่งตรงข่าวสารวินัย คุณธรรม
จริยธรรม"

ด้านที่ 2 ด้านการจัดการสารสนเทศ
โครงการสาคัญ
2.1 โครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
(Data Center) ของกรมบัญชีกลาง

1. การส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ให้มีความทันสมัย คล่องตัว ปฏิบตั ิงาน
ด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

-

100

1. กาหนดแนวทางการคัดเลือกเสนออธิบดีฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และคัดเลือกตามแนวทางฯ ที่กาหนด
2. ประกาศรายชื่อผู้ได้รบั การคัดเลือกโครงการคนดีบญ
ั ชีกลางแล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ตามแผน
ปฏิบตั ิราชการที่กาหนด

20

100

1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพือ่ จัดทาเนื้อหาเผยแพร่ประจาเดือนมกราคม - กันยายน 2562 และจัดส่ง
ข้อมูลทางระบบ e-office/Intranet
2. สรุปผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหารตามหนังสือ กบค ที่ กค 0404.3/2981 ลงวันที่ 27 กันยายน
2562

28

100

งวดงานทั้งหมดมีจานวน 76 งวด เบิกจ่ายแล้ว จานวน 46 งวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. อาคารพักอาศัย ดาเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 72.95 หมวดงานโครงสร้าง ดาเนินงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดาเนินงานสถาปัตยกรรม งานครุภณ
ั ฑ์เฟอร์นิเจอร์ และงานผังบริเวณ

5

100

หน ้าที่ 14 จาก 15

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

มีการปรับแผนการดาเนินงาน เนื่องจากคณะ
กรรมการฯ มีมติปรับแก้ไขร่างแบบสอบถาม
การศึกษาการรับรู้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับรางวัล
องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง ของกรมบัญชีกลาง ให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้นและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 มิติ
ทั้งนี้ รองอธิบดี (นางภัทรพร วรทรัพย์) ได้ให้ความ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
(ตามหนังสือ กพร. ที่ กค 0422/202)

มีการปรับแผนการดาเนินงาน เนื่องจากมูลดิน
ที่เกิดจากการก่อสร้างมีปริมาณมาก และไม่มีพนื้ ที่
สาหรับกองดินดังกล่าว ผู้รบั จ้างจึงไม่สามารถ

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

โดยนาเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐมาใช้ในองค์กร
2. การปรับโครงสร้างและส่งเสริม
ความก้าวหน้าของบุคลากรภายในองค์กร
อย่างเป็นระบบ
3. การพัฒนาสื่อสารภายในองค์กรให้เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว กระชับ และเน้นการมีส่วนร่วม
ของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุน
การดาเนินงานของสานักงานคลังจังหวัดให้เป็นไป
ด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และรองรับ
งานนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล กระทรวงการคลัง
กลุ่มภารกิจ
2.2 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

2. อาคารสานักงาน ดาเนินแล้วเสร็จ ร้อยละ 96.63 หมวดงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม
งานครุภณ
ั ฑ์เฟอร์นิเจอร์ และงานระบบต่าง ๆ ดาเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดาเนินงานผังบริเวณ
และเก็บรายละเอียดงานต่าง ๆ เช่น งานทาสี พืน้ บันได สีประตู และฝ้าเพดานไม้สน เป็นต้น
3. อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ดาเนินแล้วเสร็จ ร้อยละ 99.40 หมวดงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม
งานครุภณ
ั ฑ์เฟอร์นิเจอร์ และงานระบบต่าง ๆ ดาเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทดสอบระบบควบคุม
อาคารอัตโนมัติ งานผังบริเวณ และเก็บรายละเอียดงานต่าง ๆ เช่น งานทาสี พืน้ บันได และสีประตู เป็นต้น
อย่างไรก็ดี การดาเนินโครงการดาเนินการสาเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนปฏิบตั ิราชการที่กาหนดในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 หากแต่โครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประมาณเดือนกุมภาพันธ์
2563

1. ดาเนินการลงนามสัญญาซื้อ
2. ตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 แล้วเสร็จ ครบถ้วน

หน ้าที่ 15 จาก 15

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

ดาเนินงานผังบริเวณได้ตามแผนการดาเนินงาน
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
(นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย) ได้ให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 (ตามหนังสือ ศทส. ที่
กค 0417.3/1153)

-

100

มีการปรับแผนการดาเนินงาน เนื่องจากการ
จัดสรรงบประมาณ และการลงนามในสัญญาไม่
เป็นไปตามที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบการเงินการคลัง (นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย)
ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562
(ตามหนังสือ ศทส. ที่ กค 0417.1/280)

