แผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง
2561-2564

“กากับดูแลและบริหาร
การใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สงู สุด”

ค่านิยม “ซื่อสัตย์โปร่งใส บริการด้วยใจ รักษาวินัยทางการคลัง รวมพลังพันธมิตร มีหลักคิดพัฒนา”

กระทรวงการคลัง
วิสัยทัศน
เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
(Being Fiscal and Economic Pillar for Sustainable Development)
พันธกิจ/ภารกิจตามกฎหมาย
1. เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลังและเศรษฐกิจ
2. บริหารการจัดเก็บรายไดภาครัฐ
3. บริหารการเงินแผนดิน
4. บริหารจัดการทรัพยสินภาครัฐ
ยุทธศาสตร
1. การเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง
2. การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
4. การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
5. การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดลอม
6. การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ
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ยุทธศาสตรกระทรวงการคลังตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางความมั่นคง
ทางการคลัง

กลยุทธ
1.1 การผลักดันรางพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ใหแลวเสร็จและมีผลบังคับ
1.1 ใชโดยเร็ว
1.2 การพัฒนากรอบการจัดทํางบประมาณ รวามถึงระบบการเบิกจายงบประมาณใหมี
1.1 ประสิทธิภาพดวยการเชื่อมโยงขอมูลการเบิกจายงบประมาณ ทั้งระดับรัฐบาล สวนราชการ
1.1 รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน องคกรมหาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.3 การปฏิรูปโครงสรางรายได ประกอบดวย รายไดภาษีและรายไดที่ไมใชภาษี โดยการปรับ
1.1 อัตราภาษี และขยายฐานภาษีที่บังคับใชอยูในปจจุบันใหครอบคลุมทุกฐานภาษี รวมถึง
1.1 การเพิ่มแหลงรายไดใหม
1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษีใหสะดวก ประหยัด รวดเร็ว เขาถึงไดงาย
1.1 (Easy Access) และการลดตนทุนการบริหารการจัดเก็บ
1.5 การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยสินของรัฐ เพื่อใหเกิดประโยชน
ตอการพัฒนาประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม
1.6 การแกไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ และกฎหมายเงินคงคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
1.1 ในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศในภาพรวม
1.7 การปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลหนี้สาธารณะ และหนี้เงินกูที่เปนความเสี่ยงทางการคลัง
1.8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ
1.9 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการใชเงินกูในการดําเนินโครงการ/นโยบาย
1.1 ของภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพ
และความสามารถ
ในการแขงขัน

2.1 การใชมาตรการภาษี ที่ราชพัสดุ และดานศุลกากร เพื่อสนับสนุนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและคลัสเตอร รวมถึงสงเสริมการคาการลงทุนในพื้นที่
2.2 การใชมาตรการดานการคลังการเงินเพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการลงทุน
กับประเทศเพื่อนบานและในภูมภิ าคอาเซียน
2.3 การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของภาคธุรกิจและการลงทุน
ของประเทศ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบดานการเงินการคลังตาง ๆ ที่มีอยู
ใหทันสมัย เปนธรรม และเปนสากล
2.4 การผลักดันการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ เพื่อลดตนทุนการประกอบการ
ของภาคเอกชน
2.5 การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve)
2.6 การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพือ่ สงเสริมใหบริษัทเอกชนขนาดใหญชวยเหลือ
บริษัทเอกชนขนาดเล็ก
2.7 การผลักดันระบบ National e-Payment
2.8 การเชื่อมโยงระบบ National e-Payment กับภูมิภาค เพื่อใหไทยเปนศูนยกลาง
การชําระเงินในภูมิภาค
2.9 การพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยใหแขงขันได สามารถตอบสนองความตองการ
ที่หลากหลายขึ้นดวยราคาที่เปนธรรมและไมบิดเบือน และสนับสนุนการเปนศูนยกลาง
การคาการลงทุนในภูมิภาค โดยดํารงไวซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
2.10 การปรับปรุงการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจการเงินและการประกันภัยใหเปน
มาตรฐานสากลและทันตอการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการประกันภัยภัย
2.11 การปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ใหดาเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การพัฒนาระบบการกํากับดูแลความมั่นคงและพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และการติดตามการดําเนินการของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจที่ประสบปญหา
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ยุทธศาสตร

กลยุทธ
2.12 การพัฒนาตลาดทุนไทยใหเปนกลไกหลักในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
2.12 รวมถึงการเพิ่มจานวนนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายยอย เพิ่มความหลากหลาย
2.12 ของผลิตภัณฑทางการเงิน ลดตนทุนการทําธุรกรรมทางการเงิน และเรงพัฒนา
2.12 ตลาดทุนไทยใหเติบโตทันประเทศอื่นในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาตลาดตราสารหนี้
2.12 อันนําไปสูการพัฒนาความสามารถทางการแขงขันของประเทศ และสามารถแขงขันได
2.12 ในระดับสากล รวมทั้งเปนการเพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนและการลงทุนอยางทั่วถึง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกระทรวงการคลัง

3.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสรางความรู ความสามารถ และคุณธรรม

ยุทธศาสตรที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ํา
ทางเศรษฐกิจและสังคม

4.1 การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพื่อปฏิรูปการกระจายรายได
4.2 การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพื่อการถือครองทรัพยสินที่เปนธรรมและ
มีประสิทธิภาพ
4.3 การสงเสริมและพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนรวมถึงการสรางความเขมแข็งใหแก
องคกรการเงินชุมชน
4.4 การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล
4.5 การยกระดับบริการทางการเงินฐานรากดวยเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม
4.6 การเสริมสรางความรูความสามารถทางการเงิน (Financial Literacy) โดยเฉพาะการใช
ผลิตภัณฑ และเทคโนโลยีทางการเงิน
4.7 การเพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตามความตองการของตลาดแรงงาน
รวมถึงการยกระดับความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ
4.8 การจัดสวัสดิการเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ
4.9 การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดการคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ของภาครัฐเพื่อผูสูงอายุ
4.10 การพัฒนาชองทางและผลิตภัณฑการออมระยะยาวเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ

ยุทธศาสตรที่ 5 การคลังการเงิน
เพื่อสิ่งแวดลอม

5.1 การสงเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยการใชมาตรการการเงินการคลัง
เพื่อสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 6 การเปนองคกรตนแบบ
ในการบริหารงาน
อยางมีธรรมาภิบาล
และเปนมืออาชีพ

6.1 การปองกัน ขจัดคอรรัปชัน และเพิ่มความโปรงใสในการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
6.2 การปรับโครงสรางการดําเนินการของหนวยงานในกระทรวงการคลัง เพื่อประสิทธิภาพ
ความคลองตัว และลดขั้นตอนและความซ้ําซอนในการดําเนินงาน
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สวนที่ 1
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2561 - 2564
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สวนที่ 1
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
1. กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
แผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 จัดทําขึ้นบนพื้นฐาน
แนวความคิด การศึกษา วิเคราะหขอมูลและหลักการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 51 การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหเปนหนาที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถาการนั้นเปนการทํา
เพื่อให เกิด ประโยชน แกประชาชนโดยตรง ยอมเป นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและเรงรัดให รัฐ
ดําเนินการ รวมตลอดทั้งฟองรองหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อจัดใหประชาชนหรือชุมชนไดรับประโยชนนั้น
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 59 รัฐต องเป ด เผยขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหน วยงานของรั ฐ
ที่มิใชขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเปนความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และตองจัดให
ประชาชนเขาถึงขอมูลหรือขาวสารดังกลาวไดโดยสะดวก
มาตรา 62 รัฐตองรักษาวินัยการเงินการคลังอยางเครงครัดเพื่อใหฐานะทางการเงินการคลังของรัฐ
มีเสถีย รภาพและมั่น คงอยา งยั่ งยื น ตามกฎหมายว าดวยวินั ย การเงิน การคลั งของรัฐ และจั ดระบบภาษีให เกิด
ความเปนธรรมแกสังคม
กฎหมายว า ด ว ยวิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ อย า งน อ ยต อ งมี บ ทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ กรอบ
การดํ า เนิ น การทางการคลั งและงบประมาณของรั ฐ การกํ า หนดวิ นั ย ทางการคลั ง ด านรายได แ ละรายจ า ย
ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพยสินของรัฐและเงินคงคลัง และการบริหารหนี้สาธารณะ
มาตรา 63 รั ฐ ต อ งส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และให ค วามรู แ ก ป ระชาชนถึ ง อั น ตรายที่ เกิ ด จาก
การทุ จริ ต และประพฤติ มิช อบทั้ งในภาครั ฐและภาคเอกชน และจั ดให มีมาตรการและกลไกที่มีป ระสิ ทธิ ภ าพ
เพื่ อ ป อ งกั น และขจั ด การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบดั ง กล า วอย า งเข ม งวด รวมทั้ ง กลไกในการส ง เสริ ม
ให ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแส โดยไดรับ ความคุมครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๖๔ บทบัญญัติในหมวดนี้เปนแนวทางใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบาย
ในการบริหารราชการแผนดิน
มาตรา ๖๕ รั ฐ พึ ง จั ด ให มี ยุ ท ธศาสตร ช าติ เป น เป า หมายการพั ฒ นาประเทศอย า งยั่ ง ยื น
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลัง
ผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว
การจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปาหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร
ชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมี
สวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนอยางทั่วถึงดวย
มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒ นาระบบการบริหารราชการแผ น ดิน ทั้งราชการสวนกลาง สวนภู มิภ าค
สวนทองถิ่น และงานของรัฐอยางอื่น ใหเปน ไปตามหลักการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี โดยหนวยงานของรัฐ
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ตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน การจัดทําบริการสาธารณะ
และการใช จ า ยเงิน งบประมาณมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด เพื่ อ ประโยชน สุ ข ของประชาชน รวมตลอดทั้ งพั ฒ นา
เจ าหน าที่ของรัฐให มีความซื่อสัต ยสุจ ริต และมีทัศนคติเปน ผู ให บ ริการประชาชนให เกิดความสะดวก รวดเร็ว
ไมเลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
รัฐพึงดํ าเนิ น การให มีกฎหมายเกี่ย วกับ การบริห ารงานบุ คคลของหน วยงานของรัฐ ให เป น ไป
ตามระบบคุณ ธรรม โดยกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอํานาจ หรือกระทําการ
โดยมิ ช อบที่ เป น การก า วก า ยหรื อ แทรกแซงการปฏิ บั ติ ห น า ที่ หรื อ กระบวนการแต ง ตั้ ง หรื อ การพิ จ ารณา
ความดีความชอบของเจาหนาที่ของรัฐ
รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกําหนดประมวล
จริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว
มาตรา ๗๗ รั ฐ พึ ง จั ด ให มี ก ฎหมายเพี ย งเท า ที่ จํ า เป น และยกเลิ ก หรื อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
ที่หมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือที่เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
โดยไม ชั ก ช า เพื่ อ ไม ใ ห เป น ภาระแก ป ระชาชน และดํ า เนิ น การให ป ระชาชนเข า ถึ ง ตั ว บทกฎหมายต า ง ๆ
ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง
ก อนการตรากฎหมายทุ กฉบั บ รั ฐพึ งจั ดให มี การรั บฟ งความคิ ดเห็ น ของผู เกี่ ยวข อง วิ เคราะห
ผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้นจากกฎหมายอย า งรอบด านและเป น ระบบ รวมทั้ งเป ด เผยผลการรั บ ฟ งความคิ ดเห็ น
และการวิเคราะห นั้ น ต อประชาชน และนํ ามาประกอบการพิจ ารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้น ตอน
เมื่อกฎหมายมีผ ลใชบั งคับ แลว รัฐพึ งจั ดให มีการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด
โดยรับ ฟงความคิด เห็ น ของผู เกี่ย วของประกอบดวย เพื่อพั ฒ นากฎหมายทุ กฉบั บ ให ส อดคล องและเหมาะสม
กับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
รัฐ พึงใช ร ะบบอนุ ญ าตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณี ที่ จํ าเป น พึ งกําหนด
หลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ที่บัญญัติไว
ในกฎหมายใหชัดเจน และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง
2. รางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
ป จ จุ บั น รั ฐ บาล (พลเอก ประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา) โดยคณะกรรมการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ช าติ
ไดมีการจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่มุงหวังใหประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ ง ยั่ งยื น เป น ประเทศพั ฒ นาแล ว ด ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง” โดยกํ าหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาระยะยาว 6 ดาน ประกอบดวย
(๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(๓) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
(๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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โดยกรมบั ญ ชี ก ลางมี ส ว นเกี่ ย วข อ งและสอดรั บ กั บ ร างกรอบยุ ท ธศาสตร ช าติ ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2560 - 2579) ในยุทธศาสตรที่ ๒ ๓ และ 6
3. พระราชบั ญ ญั ติ ขอมูลข าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 หมวด 1 การเป ดเผยขอมูล
ขาวสาร กําหนดใหสวนราชการดําเนินการเพื่อเปดเผยขอมูลขาวสารใหประชาชนรับทราบ
4. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 1 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
มาตรา 6 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย 7 ประการ
ดังตอไปนี้
(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
หมวด 2 การบริหารราชการแผนดินเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
มาตรา 8 (2) บัญญัติวาการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซื่อสัตยสุจริต สามารถ
ตรวจสอบไดและมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น
มาตรา 8 (3) กอนเริ่มดําเนินการสวนราชการตองจัดใหมีการศึกษาวิเคราะหผลดีและผลเสีย
ใหครบถวนทุกดาน กําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบการดําเนินการในแตละขั้นตอน
ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบตอประชาชน สวนราชการตองดําเนิน การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
หรือชี้แจงทําความเขาใจ เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึงประโยชนที่สวนรวมจะไดรับจากภารกิจนั้น
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จากสถานะของ
ประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ
ฉบับ ที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่ องจากวิสัยทัศนแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่
นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
การพัฒ นาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒ นาในแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12 ตองใหความสําคัญ
กับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศ
ที่มีรายไดสูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาภายใต
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้
(1) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
(2) การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(3) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
(4) การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
(5) การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
(6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(7) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
(8) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
(9) การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
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(10) ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
โดยกรมบัญชีกลางมีสวนเกี่ยวของและสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตรที่ ๑ 3 และ 6
6. ยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ได ใ ห
ความสําคัญกับความสอดคลองและการถายทอดเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตรของรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
นโยบายความมั่ น คงแห งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายรั ฐ บาล และแผนแม บ ทอื่ น ๆ มาเป น กรอบ
การดํ าเนิ นงานของงบประมาณประจําป เพื่อขับเคลื่ อนนโยบายของรัฐบาลให เกิดผลอย างเป น รูป ธรรม รวมทั้ง
ไดนอมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเปนแนวทาง
ในการจัดทํายุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ โดยคํานึงถึงหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุมกันที่ดี เพื่อใหประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อยางยั่งยืน ตลอดจนการนําหลักการและแนวทางการจัดทํา
งบประมาณในลักษณะบู รณาการเชิงยุทธศาสตรประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาประกอบการพิจารณา
การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและจุดเนนของนโยบายการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอื่น ใชเปนแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดกําหนดยุทธศาสตร 6 ดาน และ 1 รายการ ไดแก
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตภายใน
5. ยุทธศาสตรดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
7. รายการคาดําเนินการภาครัฐ (รายจายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน การบริหารจัดการหนี้
ภาครัฐและรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง)
โดยกรมบัญชีกลางสอดรับกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ในยุทธศาสตรที่ 4 และ 6
7. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
โดยกรมบัญชีกลางสอดรับกับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) ในยุทธศาสตรที่ 4
8. ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
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ยุทธศาสตรที่ 5 การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ
โดยกรมบัญชีกลางสอดรับกับยุทธศาสตรของกระทรวงการคลังในยุทธศาสตรที่ 1 2 3 และ 6
2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร
กรมบัญชีกลางไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรดวยการวิเคราะห SWOT ทั้งปจจัย
ภายในเพื่อใหทราบจุดแข็ง (Strengthen) และจุดออน (Weakness) และปจจัยภายนอกเพื่อใหทราบถึงโอกาส
(Opportunity) และขอจํากัด (Threat) ซึ่งผลจากการวิเคราะห สรุปไดดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. บุคลากรมีจิตบริการ มีความมุงมั่น อดทน และ
1. รับผิดชอบในการทํางาน
2. บุคลากรมีการทํางานเปนทีม มีความซื่อสัตยสุจริต
1. ปฏิบัติงานดวยความละเอียด รอบคอบ
3. บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญในดานการเงิน
1. การคลังภาครัฐ
4. เปนหนวยงานที่มีสํานักงานและบุคลากรปฏิบัติงาน
1. ทั่วประเทศ
5. เปนหนวยงานกลางในการกํากับดูแล
1. ทางดานการเงินการคลังภาครัฐ และใหคําปรึกษา
1. แนะนําเกี่ยวกับกฎระเบียบทางดานการเงิน
1. การคลังภาครัฐ
6. เปนหนวยงานกลางในการพัฒนาบุคลากร
1. ดานการเงินและบัญชีภาครัฐ โดยมีหลักสูตร
1. ที่เปนมาตรฐานดานการเงินและบัญชีภาครัฐ
1. และไดรับการยอมรับจากสวนราชการและ
1. หนวยงานภาครัฐ
7. สํานักงานคลังเขต/จังหวัดเปนแหลงขอมูล
1. ดานการเงินการคลังภาครัฐ ขอมูลดานเศรษฐกิจ
1. ของจังหวัดและเปนที่ปรึกษาดานการเงินการคลัง
1. ภาครัฐ แกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ
1. ในสวนภูมิภาค
8. มีระบบสารสนเทศดานการเงินการคลังภาครัฐ
1. มีเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน
1. เพียงพอ มีการใชนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อตอบสนอง
1. ความตองการของผูรับบริการ
9. มีชองทางการใหบริการแกผูรับบริการที่ทันสมัย
9. หลากหลายชองทาง เชน Line youtube
9. Facebook Internet และ Call Center เปนตน

จุดออน (Weakness)
1. บุคลากรมีความรอบรูเฉพาะดานไมครอบคลุม
1. ภารกิจ และการปฏิบัติงานของกรม ขาดองคความรู
1. ที่จําเปนอื่น ๆ เชน องคความรูทางการบริหาร ความรู
1. ภาษาตางประเทศ เปนตน อีกทั้งยังขาดสมรรถนะ
1. มาหรือทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห เพื่อนําขอมูล
1. ใชในเชิงบริหาร
2. ขาดเสนทางความกาวหนาในอาชีพที่ชัดเจน
1. เปนรูปธรรม
3. ขาดแรงจูงใจในการทํางาน
4. ระบบและกระบวนการในการคัดสรรบุคลากรลาชา
1. สงผลใหการทํางานขาดประสิทธิภาพ
5. ฐานขอมูลดานเศรษฐกิจการคลัง (Database CFO)
1. เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับ
1. จังหวัดและภาคเอกชนยังไมสมบูรณ ครบถวน
6. อัตรากําลังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
1. บุคลากรทีจ่ ะตองทําหนาที่ในการใหคําแนะนํา
1. ปรึกษาปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก
1. การปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง เชน การตอบ
1. ขอหารือทางโทรศัพท เปนตน
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โอกาส (Opportunity)
1. นโยบายสําคัญ ๆ ของรัฐบาลเปดโอกาสให
1. กรมบัญชีกลางไดปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ
1. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญดานการเงิน
1. การคลังภาครัฐ เชน การเรงรัดการเบิกจายเงิน
1. การใชจายเงินงบกลางตามมาตรการกระตุน
1. การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล เปนตน1.
2. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี สงผลใหเกิด
1. โอกาสในการพัฒนานวัตกรรม
3. การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงาน
1. เปนโอกาสใหกรมบัญชีกลางเปนศูนยขอมูล
1. ดานรายจายภาครัฐ
4. กฎหมายวินัยการเงินการคลังใหอํานาจกรมบัญชีกลาง
4. ในการกํากับดูแล และจัดทํางบการเงินรวม
4. ของรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ รวมทั้ง
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น1ตลอดจนใหคําปรึกษา
1. แนะนําดานการเงินและบัญชี1.
5. หนวยงานที่เกี่ยวของภายนอกใหการยอมรับ
1. ในศักยภาพของบุคลากรกรมบัญชีกลาง และไดรับ
1. ความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ดวยดี

ภัยคุกคาม (Threat)
1. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรของหนวยงาน
1. ภาครัฐบอย ๆ ทําใหสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
1. ของกรมบัญชีกลาง
2. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล สงผลใหนโยบายของรัฐ
1. ตองปรับเปลี่ยน บางครั้งนโยบายใหม ๆ ทําใหการ
1. ปฏิบัติงานของกรมฯ ตองปรับเปลี่ยนไป ซึ่งอาจสง
1. ผลกระทบตอการปฏิบัติงานประจํา ทําใหไมสามารถ
1. ดําเนินงานไดตามแผนที่กําหนดไว
3. ระบบงานดาน IT ของกรมบัญชีกลาง กับหนวยงาน
1. ภายนอกมีขอจํากัด และแตกตางกัน ทําใหไมสามารถ
1. เชื่อมโยงการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

จากการวิ เคราะห ส ภาพแวดล อ มขององค ก รทั้ งภายในและภายนอก (SWOT Analysis) พบว า
กรมบัญชีกลางมีจุดออนและอุปสรรคในการปฏิบัติงานหลายประการไมวาจะเปนเรื่องของบุคลากร การบริหารงานบุคคล
อุป กรณ กฎหมาย และระเบี ย บต าง ๆ ที่ ไมเอื้อตอการปฏิ บั ติงาน แตในขณะเดียวกัน ยั งมีจุ ดแข็งและโอกาส
ในการปฏิบัติงานเชนเดียวกัน นอกจากนี้กรมบัญชีกลางไดมีการนําผลการสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ
ในการให บ ริ การ และความคิ ด เห็ น และความคาดหวั งของผู มี ส ว นไดส วนเสี ย ที่ มีตอ กรมบั ญ ชี ก ลาง ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตลอดจน
ผลการปฏิ บั ติ งานตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของกรมบั ญ ชี ก ลาง ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2560
มาประกอบการพิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจ และเปนกรอบในการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
แผนที่ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
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สวนที่ 2
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ
ของกรมบัญชีกลาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2564
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สวนที่ 2
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
1. วิสัยทัศน (Vision)
“กํ า กั บ ดู แ ลและบริ ห ารการใช จ า ยเงิ น ของแผ น ดิ น ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ” หมายถึ ง
กรมฯ จะกํากับดูแลและบริห ารการใชจายเงินของแผนดินใหมีความถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม โปรงใส มีวินั ย
คุมคาและสามารถตรวจสอบได รวมทั้งจะมีการนํานวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน
2. ภารกิจหลัก (Mission)
กรมบัญชีกลางจะดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนดผาน 3 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การเปนกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย
(Fiscal Stimulus) ประกอบดวยงาน 7 ดาน
ดานที่ 1 ดานการรับ-จายเงินภาครัฐ
ดานที่ 2 ดานการบริหารเงินคงคลังและพัฒนาระบบการคลัง
ดานที่ 3 ดานการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ดานที่ 4 ดานกฎหมายและระเบียบการคลัง
ดานที่ 5 ดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดานที่ 6 ดานบัญชีกลางรัฐ
ดานที่ 7 ดานการตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตรที่ 2 การปรับภาวะการคลังใหเขาสูสมดุล (Fiscal Consolidation) ประกอบดวย
งาน 6 ดาน
ดานที่ 1 ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ
ดานที่ 2 ดานการพัฒนาและบริหารระบบเศรษฐกิจการคลังสวนภูมิภาค
ดานที่ 3 ดานละเมิดและแพง
ดานที่ 4 ดานเงินนอกงบประมาณ
ดานที่ 5 ดานระบบลูกจาง
ดานที่ 6 ดานการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความเขมแข็งขององค กร (Strengthen the CGD Organization)
ประกอบดวยงาน 2 ดาน
ดานที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ดานที่ 2 ดานการจัดการสารสนเทศ
3. พันธกิจ (Mission) ตามกฎหมาย
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 กําหนดอํานาจ
หนาที่กรมบัญชีกลาง ดังนี้
1. ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารการคลังของประเทศ ในดานการบริหาร
เงินคงคลัง ตอกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรี
2. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และหลักเกณฑดานการเงินการคลัง การบัญชี
การพัสดุภาครัฐ และการตรวจสอบภายในของสวนราชการ เพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติ
3. ดําเนินการเกีย่ วกับการกําหนดนโยบายและมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
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4. ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและมาตรฐาน การกํากับดูแล และการพัฒนาเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายในภาครัฐ
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐในความรับผิดชอบของกรม รวมทั้งติดตาม
การดําเนินงานและการบริหารดานการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแนะนโยบายดานการคลังของประเทศ
6. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการเบิกจายเงินของหนวยงานภาครัฐ การกอหนี้ผูกพัน การนําเงินสงคลัง
และการถอนคืนเงินรายไดแผนดิน รวมทั้งพิจารณาทําความตกลงในการเบิกจายเงินงบประมาณตามที่สวนราชการขอ
ทําความตกลง
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลัง
8. พัฒ นาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณในดานกํากับดูแล การติดตามประเมินผล การใชจาย
เงิน นอกงบประมาณ การทบทวนประสิ ท ธิ ภ าพและความจํ าเป น ในการดํ าเนิ น งานของเงิน นอกงบประมาณ
อย างเป น ระบบที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ รวมทั้งการพั ฒ นากฎระเบี ย บที่ เกี่ย วของในการกํากับ และบริห ารเงิน นอก
งบประมาณของหนวยงานภาครัฐ
9. กําหนด ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของบุคลากรภาครัฐ
10. พัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส และกํากับดูแลการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
11. ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบบัญชี ตลอดจนการจัดทําและ
วิเคราะหรายงานการเงินของแผนดิน
12. ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ และความรับผิดทางแพงของเจาหนาที่ของสวนราชการ
13. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลลูกจางของสวนราชการ
14. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรดานการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน
และการพัสดุภาครัฐ
15. ให คําปรึกษา เสนอแนะ และให ความชวยเหลือดานวิชาการทางการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ
ภาครัฐ การตรวจสอบภายในแกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ และการปฏิบัติงานแกสวนราชการและหนวยงาน
ของรัฐ
16. ปฏิ บั ติ การอื่น ใดตามที่ กฎหมายกํ าหนดให เป น อํานาจหน าที่ ของกรมหรือ ตามที่ ก ระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
4. พันธกิจ (Mission) โดยยอ
1. กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ แนวปฏิบัติดานกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน คาตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจาง และความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐใหสอดคลองกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
2. บริ ห ารเงิน สดภาครั ฐ บริ ห ารการรั บ -จ า ยเงิน ให เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยใช ร ะบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในสวนภูมิภาค
4. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางดานการบริหารการเงินภาครัฐ
5. เปนศูนยขอมูลสารสนเทศทางการคลัง
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5. แผนยุทธศาสตรกรมบัญชีกลาง ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
กรมบัญชีกลางไดพัฒนางานของกรมบัญชีกลางเพื่อใหการบริหารจัดการดานการเงินการคลังเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ มีการกํากับดูแลการจายเงินทุกประเภทใหทุกคนไดอยางถูกตองและเร็วที่สุด โดยคํานึงถึง
ความคุมคา (The Best Payment) ภายใต วิ สั ยทั ศน “กํากับ ดูแลและบริห ารการใช จ ายเงิน ของแผ น ดิน ให เกิ ด
ประโยชนสูงสุด” ผานประเด็นยุทธศาสตร 3 ประเด็น ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 การเป น กลไกหลั กของนโยบาการคลั งที่ขับ เคลื่อนการฟน ตัวของเศรษฐกิจไทย
(Fiscal Stimulus)
ยุทธศาสตรที่ 2 การปรับภาวะการคลังใหเขาสูสมดุล (Fiscal Consolidation)
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความเขมแข็งขององคกร (Strengthen the CGD Organization)
ภายใตบริบททางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศ
และระดับโลก นํามาซึ่งโอกาสและความทาทายตอกรมบัญชีกลางที่จําเปนตองเตรียมความพรอมตอสถานการณ
ดังกลาว กรมบัญชีกลางจึงไดจัดทําแผนการขับเคลื่อน/แผนยุทธศาสตรกรมบัญชีกลาง ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560
- 2579) ให ส อดคล องกับ รางกรอบยุ ทธศาสตรช าติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) และยุ ทธศาสตร
การพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มุงหวังใหประเทศ
มี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป น ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว ด ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
(ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันในตัว)
ยุทธศาสตรกรมบัญชีกลาง ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) เปนเครื่องกําหนดทิศทางเพื่อรับมือ
ความทาทายที่จะเกิดขึ้นในระยะ 20 ป ขางหนา โดยยึดหลักการพัฒนา คือ “ซอม เสริม สราง” เพื่อสงเสริมจุดแข็ง
แกไขจุดออน และรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น โดยแบงเปนดังนี้
เปาหมายที่ ปงบประมาณ พ.ศ.
แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
1
2560
- ระบบการชําระเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
- (e-Payment ภาครัฐ)
- ระบบจายตรงเงินเดือน (ครบทุกสวนราชการ) (e-Payroll)
- ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจร
- (e-Government Procurement : e-GP)
- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
- (Government Fiscal Management Information System : GFMIS)
- ระบบบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)
2

2561 - 2565

- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม
- (New GFMIS Thai)
- ระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ
- (Non-budgetary Management System : e-NBMS)
- ระบบงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
- (Government Internal Audit : e-GIA)
- ระบบงานการควบคุมภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
- (Government Internal Control : e-GIC)
- ระบบงานบริหารความเสี่ยงภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
- (Government Risk Management : e-GRM)
- ระบบบําเหน็จบํานาญที่ยั่งยืน (Sustianable Pension System)
- ระบบคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐที่เปนธรรม (e-Civil Servant : e-CS)
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เปาหมายที่ ปงบประมาณ พ.ศ.
แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
3
2566 - 2570 - กฎหมายที่เปนปจจุบันและยืดหยุน
- วิทยาลัยการคลังภาครัฐ (Visual Fiscal & Financial College)
- ศูนยขอมูลบุคลากรภาครัฐ
- ศูนยการจัดซื้อภาครัฐ
- การพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม
- (Upgrade New GFMIS Thai)
- ระบบการเงินการคลังสาธารณะ
- (Public Financial Management System)
4

2571 - 2575

- การเปดเสรีตลาดจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
- ระบบการจายเงินภาครัฐที่หลากหลายและยืดหยุน
- (Multiple e-payment)
- ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการแบบยั่งยืน
- (Sustainable Civil Servant Medical Benefit System)

5

2576 - 2579

- ศูนยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
- หนวยงานกลางดูแลผูรับบํานาญ
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แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 20 ป กรมบัญชีกลาง
ระบบการเงินการคลังสาธารณะ
กฎหมายเปนปจจุบันและยืดหยุน

New

วิทยาลัยการคลังภาครัฐ
(Visual Fiscal & Financial College)
ศูนยขอมูลบุคลากรภาครัฐ

ระบบเงินนอกงบประมาณ (NBMS)

กองทุนเกี่ยวกับสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ

New

ศูนยขอมูลการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ระบบการรับจายเงินภาครัฐ
ที่หลากหลายและยืดหยุน

HR

ศูนยดูแลและติดตาม
การดําเนินการตามพันธกรณี

ศูนยกลางการเปรียบเทียบความเปนเลิศ
ดานการตรวจสอบภาครัฐ (Benchmarking)

พัฒนาบุคลากร/โครงสรางรองรับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจาง

สถาบันวิชาชีพพัสดุ

หนวยงานกํากับดูแลผูส ังเกตการณ

ศูนยรับเรื่องอุทธรณรองเรียนจากการเปดเสรี

e-Civil Servant Medical Benefit
Scheme (CSMBS)

ศูนยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

สถาบันพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกรรมการ
สอบสวนทางละเมิด

ศูนยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(ซื้อแทนสวนราชการ)

การเปดเสรีตลาดจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

หนวยงานกลางดูแลผูรับบํานาญ

e-Payment ภาครัฐ

New

e-GP+พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Start up

New

ระบบ e-GIA e-GRM e-GIC

2560

2570

2565
Extension

e-Payment ภาครัฐ
e-GP

e-Civil Servant Medical Benefit
Scheme (CSMBS)

Extension

e-Payment ภาครัฐ

e-GP
e-Civil Servant Medical Benefit
Scheme (CSMBS)
ระบบเงินนอกงบประมาณ (NBMS)
HR

2575
Extension

e-GP
HR

New

The Best Payment

2579
Extension

HR Outsourcing

จะจายเงินทุกประเภท
ใหทุกคน
ไดอยางถูกตองและเร็วที่สดุ
โดยคํานึงถึงความคุมคา
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ระบบ + ระเบียบ
(Systems & Rules)

2560

การเรงรัดการเบิกจาย
New ระบบประเมินผลการเรงรัด -

สวัสดิการรักษาพยาบาล
New ระบบ DUGs ผูปวยนอก -

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
Extension ระบบเปดเผยขอมูล Extension ระบบการคํานวณราคากลาง Integrity Pact

New พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจาง -

2570

2565
New ระบบสารสนเทศเพื่อเรงรัดการเบิกจาย New ระบบเปดเผยขอมูลโครงการ Extension ระบบ DUGs DRGs PA New ระบบเบิกจาย (จายตรง + PromtPay)
บัตรสวัสดิการคารักษาพยาบาล New ระบบอุทธรณรองเรียน New ระบบวิเคราะหขอมูลการทุจริตจากระบบ e-GP New ระบบบริหารโครงการกอสราง New ระบบการประเมินผูสังเกตการณ New ระบบเปดเผยขอมูลโครงการกอสรางตาม CoST New ระบบฐานขอมูลจัดซื้อจัดจางของไทยและคูภาคี -

2575

Extension ระบบสารสนเทศเพื่อเรงรัด
การเบิกจาย Extension ระบบ DUGs DRGs PA -

Extension ระบบสารสนเทศเพื่อเรงรัด
การเบิกจาย Extension ระบบ DUGs DRGs PA -

New การจัดซื้อจัดจางทุกวิธดี วยระบบอิเล็กทรอนิกส New e-Shopping -

New ระบบติดตามการดําเนินงาน
ตามแผน OGP New ระบบบริหารสินคาคงคลังของ
หนวยงานภาครัฐ -

2579

e-Payment ภาครัฐ

Extension ระบบ e-Payroll (ครบทุกสวนราชการ) Extension ระบบ e-Pension New ระบบ e-Social Welfare New ระบบ e-Portal New หลักเกณฑวิธีปฏิบัติเพื่อรองรับการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสดวยบัตรเดบิต New หลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินสวัสดิการสังคม ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลังฯ -

Extension ระบบ e-Payroll (พนักงานราชการ
ลูกจางชั่วคราว ครบทุกประเภทเงิน) Extension ระบบ e-Portal New ระบบ e-Form New ระบบ e-Govperson New ระบบ e-Compensation New GFMIS Thai -

GFMIS

เงินนอกงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณผานระบบ Database CFO -

ตรวจสอบภายใน

Extension ระบบ e-Compensation -

Extension New GFMIS Thai ระบบบัญชีตนทุน
ระบบบริหารสินทรัพย

บัญชี
คาตอบแทน

Extension ระบบ e-Govperson -

New
ระบบการเงินการคลัง
สาธารณะ -

New ระบบกําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ New ระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ
(NBMS) -

Extension ระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ
(NBMS) -

New ระบบ e-GIA New ระบบ e-GIC New ระบบ e-GRM -
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คน (HR)

2560
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจาง

2565
New สถาบันวิชาชีพพัสดุ -

2570

New สถาบันพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
กรรมการสอบสวนทางละเมิด -

New ศูนยวิชาชีพทางบัญชีภาครัฐ New สถาบันพัฒนาดานการควบคุม
และตรวจสอบภาครัฐ -

New พัฒนาวิชาชีพทางบัญชี -

New วิทยาลัยการคลังภาครัฐ -

2575

2579

New สราง IA มืออาชีพ New พัฒนาบุคลากร
ใหเปนนักวิเคราะหการคลัง -

จัดทําโครงสรางใหรองรับ
พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจาง

New ระบบ Successor New HR Smart Data New e-Performance Appraisal New HR Automation -

Extension HR Smart Data New ระบบ Talent Management New Job Standard New ระบบวิเคราะหงานและพยากรณ
กําลังคนดวยอิเล็กทรอนิกส -

New HR Smart Data New ระบบสรรหาเชิงรุก -

New Talent Mobility -

New HR Audit -

New HR Outsourcing -

New HR Digital -
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2565

2560

2570

ขอมูล – การเงิน
(Data center & Financing
New ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
เงินนอกงบประมาณ -

New ระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการบริหารจัดการดานการพัฒนา
บุคลากรแบบครบวงจร -

New ศูนยขอมูลการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน New ศูนยดูแลและติดตามการดําเนินการ
ตามพันธกรณี New หนวยงานกํากับดูแลผูสังเกตการณ New ศูนยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(ซื้อแทนสวนราชการ) -

2575

New ระบบฐานขอมูล
การเปรียบเทียบ
ดานการตรวจสอบภายใน New ศูนยกลางการเปรียบเทียบ
ความเปนเลิศดานการตรวจสอบ
ภาครัฐ (Benchmarking) New ศูนยรับเรื่องอุทธรณ
รองเรียนจากการเปดเสรี -

2579

New ศูนยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ -

New การเปดเสรีตลาดจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ New กองทุนเกี่ยวกับสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ -

เรื่องอื่น ๆ

ประเมินผูประกอบการ
Price
Performance
ราคาอางอิง
(Reference Price)

New การจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ
G-Card

Integrity Pact
CoST

Extend การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
Framework
Agreement

G-Card สมบูรณ

ลงทะเบียนพัสดุดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(RFID)
Extend การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ตรวจสอบมาตรฐานสินคา

RFID สมบูรณ
Extend การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ตรวจสอบมาตรฐาน
สินคาสมบูรณ
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6. แผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
กรมบั ญ ชี ก ลางได จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยง
และสอดคลองกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตรการพัฒนาภายใต
แผนแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กรอบการดํ า เนิ น งาน
ตามยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง และภายใตแผนยุทธศาสตรกรมบัญชีกลาง ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
โดยมีกลยุทธ แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การเปนกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟน ตัวของเศรษฐกิจไทย (Fiscal Stimulus)
ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่
1. การเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง

กลยุทธที่
1.2 การพัฒนากรอบการจัดทํางบประมาณ รวมถึงระบบการเบิกจาย
1.2 งบประมาณใหมีประสิทธิภาพดวยการเชื่อมโยงขอมูลการเบิกจาย
1.2 งบประมาณ ทั้งระดับรัฐบาล สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุน
1.2 และเงินทุนหมุนเวียน องคกรมหาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถ
ในการแขงขัน

2.3 การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
2.3 ของภาคธุรกิจและการลงทุนของประเทศ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมาย
2.3 และระเบียบดานการเงินการคลังตาง ๆ ที่มีอยู ใหทันสมัย เปนธรรม
2.3 และเปนสากล
2.7 การผลักดันระบบ National e-Payment

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
กลยุทธ
1. การเรงการใชจายเงินภาครัฐใหเขาสู
1. ระบบเศรษฐกิจ และดําเนินการ
1. เชิงรุกที่จะสนับสนุนใหหนวยงาน1.
1. ภาครัฐ สามารถดําเนินการตาม1. 1.
1. แผนงาน/โครงการไดอยางมี
1. ประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ
ดานที่ 1 ดานการรับ-จายเงินภาครัฐ
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงบเบิกจายเพื่อการลงทุน
(สวนราชการ)
1.2 โครงการจายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกันผานระบบบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการ

2. การบริหารเงินคงคลังและการบริหาร ดานที่ 2 ดานการบริหารเงินคงคลังและพัฒนาระบบการคลัง
2. เงินสดใหเพียงพอและเหมาะสม2. 2. 2.1 โครงการระบบจายเงินของสวนราชการใหขาราชการโดยใช
2. สําหรับความตองการเบิกจายเงิน2.
วิธีโอนเงินผานระบบ e-Form กรณีการเดินทางไปราชการ
2. งบประมาณ โดยคํานึงถึงภาระ2. 2. 2.2 โครงการระบบการรับชําระเงินกลางของการบริการภาครัฐ
2. ดอกเบี้ยของรัฐดวย
(e-Payment Portal of Government)
2.3 โครงการจัดทําแผนการบริหารเงินคงคลังเพื่อใชในการ
บริหารเงินคงคลัง
2.4 โครงการศึกษาขอมูลรายรับจากการรับชําระเงินกลาง
ของบริการภาครัฐ

ผูรับผิดชอบ
- กองบริหาร
การรับ-จายเงิน
ภาครัฐ
- กองบริหาร
การเบิกจาย
เงินเดือน คาจาง
บําเหน็จบํานาญ
- กองการเงิน
การคลังภาครัฐ
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กลยุทธ
แผนงาน/โครงการ
3. การพัฒนาระบบการบริหารการเงิน ดานที่ 3 ดานการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
3. การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
3. (GFMIS) ใหมีความครอบคลุม ตอเนื่อง 3.1 โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
3. และสามารถเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น
แบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai)
3.2 โครงการจัดทํารายงานรายรับรายจายเงินงบประมาณ
ของรัฐบาล
4. การกําหนดกฎหมายและระเบียบ
4. การคลัง ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อ
4. จัดจาง การบัญชี การกํากับ และพัฒนา
4. การตรวจสอบภาครัฐจะตองเอื้ออํานวย
4. ใหหนวยงานภาครัฐ หรือสวนราชการ
4. ตาง ๆ ในฐานะผูปฏิบัติมีความคลองตัว
4. โปรงใส และตรวจสอบไดในทุกขั้นตอน
4. การดําเนินงาน และตองสอดคลอง
4. กับการตรวจสอบผลการดําเนินงาน4.
4. ของหนวยงานที่เกี่ยวของดวย 4. 4.
4. นอกจากนี้การพัฒนา กฎ ระเบียบ4.
4. ดานการเงินการคลังใหมีมาตรฐาน4.
4. เทียบเทาสากล โดยเนน ความคลองตัว
4. และความรับผิดชอบ (Accountability)
4. ดวยการมอบอํานาจ (Empowering)
4. ใหหนวยงานปฏิบัติเปนสําคัญและ4.
4. กรมบัญชีกลางจะทําหนาที่ในฐานะ
4. ที่ปรึกษาใหหนวยงานของภาครัฐ4.
4. สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง4.
4. และมั่นใจ ตลอดจนการพัฒนา
4. ตลาดภาครัฐ (Government Market)
4. รวมทั้งการใหสิทธิ/สัมปทานตาง ๆ 4.
4. โดยใหเปนสวนหนึ่งในการสงเสริม
4. การลงทุนจากภาคเอกชนทั้งภายใน4.
4. และนอกประเทศ และสงเสริมใหเกิด
4. ความโปรงใสและการแขงขัน
4. ที่เปนธรรมในกระบวนการจัดซือ้
4. จัดจางภาครัฐมากยิ่งขึ้น

ผูรับผิดชอบ
- กองระบบ
การคลังภาครัฐ

ดานที่ 4 ดานกฎหมายการคลัง
- กองกฎหมาย
4.1 โครงการยกรางระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ....
4.2 โครงการยกรางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การเรียกใหหนวยงานของรัฐนําเงินนอกงบประมาณ
ที่เกินความจําเปนสงคลังเปนรายไดแผนดิน
4.3 โครงการปรับปรุงระเบียบการใชจายเงินของสวนราชการ
ที่ไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิม่ เติม
4.4 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับเงิน
ทีส่ วนราชการไดรับโดยมีวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิม่ เติม
4.5 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับเงิน
ทีส่ วนราชการไดรับในลักษณะคาชดใชความเสียหาย
หรือสิ้นเปลืองแหงทรัพยสินและจําเปนตองจายเพื่อบูรณะ
ทรัพยสินหรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมา ตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิม่ เติม
4.6 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับเงิน
ทีส่ วนราชการไดรับตามโครงการชวยเหลือหรือรวมมือกับ
หรือรวมมือกับรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวาง
ประเทศอื่นใด หรือบุคคลใดตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิม่ เติม
4.7 โครงการยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการ พ.ศ. ....
4.8 โครงการยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. ....
4.9 โครงการยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ....
4.10 โครงการยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
4.10 เงินทดรองราชการเพื่อรองจายตามโครงการเงินกู
4.10 จากตางประเทศ พ.ศ. ....
4.11 โครงการยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
4.11 เงินทดรองราชการของสวนราชการในตางประเทศ
4.11 พ.ศ. ....
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กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ
ดานที่ 5 ดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
5.1 ดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐภายในประเทศ
5.1.1 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลในระบบการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐเพื่อเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
5.1.2 โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เพื่อรองรับรหัสสินคา
ของกระทรวงพาณิชย
5.1.3 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นการจัดซื้อจัดจาง
สําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile Application)
5.1.4 โครงการจัดทําระบบซื้อสินคาและบริการ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Shopping)
5.1.5 โครงการเพิ่มสินคาและคุณลักษณะของสินคา
สําหรับการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Market : e-Market)
5.1.6 โครงการศึกษาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูประกอบการ (Grading) ชวงที่ 2
5.1.7 โครงการปรับปรุงบัญชีขอมูลรหัสยามาตรฐานของไทย
ใหเปนปจจุบันและการคํานวณราคาอางอิงจากฐานขอมูล
รหัสยามาตรฐาน
5.1.8 โครงการติดตามประเมินผลระบบการคํานวณราคากลาง
5.1.8 งานกอสรางของทางราชการดวยอิเล็กทรอนิกส
5.1.9 โครงการติดตามประเมินผลการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการ
5.1.8 ทางอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP)
5.1.10 โครงการพัฒนาระบบการบริหารโครงการกอสราง
อิเล็กทรอนิกส
5.1.11 โครงการติดตามประเมินผลดานการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ
5.1.12 โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาองคกรตนแบบที่ทําหนาที่
จัดซื้อจัดจางในตางประเทศ (การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ)
5.1.13 โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(e-GP) เพื่อยกระดับการจัดซื้อจัดจางสูมาตรฐานสากล
5.2 ดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐระหวางประเทศ
5.2.1 โครงการขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
5.2.2 โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ
(Construction Sector Transparency Initiative : CoST)
5.2.3 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารงานภาครัฐ
(Open Government Partnership : OGP)
5.2.4 โครงการศึกษาตนทุนและผลประโยชน เรื่องการจัดซื้อ
จัดจางโดยรัฐ (Government Procurement) ภายใต
ความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป (Thai-EU Free
Trade Agreement)

ผูรับผิดชอบ
- กองการพัสดุ
ภาครัฐ

- กลุมนโยบาย
การจัดซื้อ
- โดยรัฐระหวาง
- ประเทศ
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กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ
ผูรับผิดชอบ
5.2.5 โครงการเตรียมความพรอมของประเทศไทยเพื่อเขาเปน
สมาชิกภาคีจัดจางโดยรัฐ (Government Procurement
Agreement : GPA) ขององคการการคาโลก
5.2.6 โครงการศึกษาตนทุนและผลประโยชน เรื่องการจัดซื้อ
จัดจางโดยรัฐ (Government Procurement) ภายใต
ความตกลงการคาเสรีไทย-สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป
(European Free Trade Association : EFTA)
- กองบัญชีภาครัฐ
ดานที่ 6 ดานบัญชีภาครัฐ
6.1 โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดทํารายงานการเงินแผนดิน
6.2 โครงการปฏิรูปการจัดทําบัญชีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.3 โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปภาครัฐ
เรื่องรายไดจากรายการแลกเปลี่ยน
- กองตรวจสอบ
ดานที่ 7 ดานการตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ
7.1 โครงการปรับปรุงคูม ือการประเมินการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐสําหรับสํานักงานคลังเขต
7.2 โครงการกําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบภายใน
หนวยงานของรัฐ
7.3 โครงการกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑการควบคุมภายใน
หนวยงานของรัฐ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การปรับภาวะการคลังใหเขาสูสมดุล (Fiscal Consolidation)
ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่
1. การเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง

กลยุทธที่
1.2 การพัฒนากรอบการจัดทํางบประมาณ รวมถึงระบบการเบิกจาย
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพดวยการเชื่อมโยงขอมูลการเบิกจาย
งบประมาณ ทั้งระดับรัฐบาล สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุน
และเงินทุนหมุนเวียน องคกรมหาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถ
ในการแขงขัน

2.3 การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ของภาคธุรกิจและการลงทุนของประเทศ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบดานการเงินการคลังตาง ๆ ที่มีอยู ใหทันสมัย เปนธรรม
และเปนสากล
2.7 การผลักดันระบบ National e-Payment

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
กลยุทธ
1. การปฏิรูปคาใชจายของรัฐ
โดยลดรายจายประจําที่ไมจาํ เปน
และสนับสนุนการจัดงบประมาณ
รายจายลงทุนอยางเพียงพอ
โดยอยูบนพื้นฐานของการไมเปน
การรอนสิทธิเดิม และควรมี
การขยายสิทธิตาง ๆ ไดตาม
ความเหมาะสม โดยคํานึงถึงวินัย
ทางการเงินการคลัง และมิใหเปน
ขอจํากัดในดานภาระงบประมาณ

แผนงาน/โครงการ
ดานที่ 1 ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ
1.1 ดานคาตอบแทนและประโยชนเกื้อกูล
1.1.1 โครงการปรับปรุงแกไขพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร
1.1.2 โครงการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ
1.1.3 โครงการระบบการกําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ
1.2 ดานสวัสดิการรักษาพยาบาล
1.2.1 โครงการปรับปรุงอัตราคาบริการสาธารณสุขเพื่อใชสําหรับ
การเบิกจายคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
1.2.2 โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ

2. การพัฒนาและสงเสริมโดยมุงเนน ดานที่ 2 ดานการพัฒนาและบริหารระบบเศรษฐกิจการคลัง
2. บทบาทหนาที่ของสํานักงานคลัง2. ดานที่ 2 สวนภูมิภาค
2. จังหวัดในการเปน Chief Financial 2.1 โครงการจัดเก็บขอมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อการติดตาม
2. Officer (CFO) ใหมีมาตรฐาน และ
และประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
2. ไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน

ผูรับผิดชอบ
- กอง
คาตอบแทน
และประโยชน
เกื้อกูล
- กองสวัสดิการ
- รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
- กองการเงิน
การคลัง
ภาครัฐ
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กลยุทธ
แผนงาน/โครงการ
2. ที่เกีย่ วของมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ2. 2.2 โครงการระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารของกรมบัญชีกลาง
2. การพัฒนามาตรฐานการจัดทําขอมูล
(Comptroller General's Department Management
2. และเพื่อการติดตามและประมาณการ
Information System : CGD MIS)
2. เศรษฐกิจการคลังจังหวัด

ผูรับผิดชอบ

3. การกํากับและพัฒนางานที่เกี่ยวกับ
3. การพิจารณาความรับผิดทางละเมิด
3. ของเจาหนาที่ของรัฐ โดยเนน
3. ความรวดเร็ว โปรงใส และมีแนวทาง
3. การดําเนินการที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
3. ตลอดจนเรงรัดผลการดําเนิน
3. คดีปกครองที่เกี่ยวของกับความรับผิด
3. ทางละเมิดของหนวยงานภาครัฐ

ดานที่ 3 ดานละเมิดและแพง
- กองละเมิด
3.1 ดานละเมิดและแพง
และแพง
3.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่
กองละเมิดและแพง
3.1.2 โครงการฝกอบรมระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง
เชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรของหนวยงานภาครัฐและบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1.3 โครงการจัดทําคูมือปฏิบตั งิ าน เรื่องการผิดสัญญาลาศึกษา
ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบตั ิงานวิจัยของขาราชการและ
นักเรียนทุน
- กองคดี
3.2 ดานคดี
3.2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากร
4. การกํากับและพัฒนาระบบบริหาร ดานที่ 4 ดานเงินนอกงบประมาณ
- กองกํากับและ
4. เงินนอกงบประมาณ การพัฒนา
4.1 โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
พัฒนาระบบ
4. ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ การบริหาร
เงินนอก
4. ระบบลูกจางประจําของสวนราชการ
งบประมาณ
4. เพื่อใหมีมาตรฐานชีวิตในภาพรวม ดานที่ 5 ดานลูกจาง
- กลุมพัฒนา
4. ที่ดียิ่งขึ้น
5.1 โครงการกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเบิกจาย
ระบบลูกจาง
คาตอบแทนในการปฏิบตั ิงานใหกับบุคคลภายนอกที่มีอายุ
ครบ 60 ปบริบูรณแลว
5.2 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีปฏิบตั ิเรื่องการบริหารงาน
บุคคลลูกจางชั่วคราว
5.3 โครงการสัญจรเพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลลูกจางใหแกสวนราชการ
5.4 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีปฏิบตั ิการจางลูกจาง
ชาวตางประเทศที่มสี ัญญาจาง
5.5 โครงการปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและกลุมบัญชีคาจาง
ของลูกจางประจําใหสอดคลองกับขาราชการ
5.6 โครงการจัดทําคูมือการปฏิบตั ิงานของสวนราชการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลลูกจาง
5.7 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑการแตงตั้งลูกจางประจํา
ของสวนราชการและรูปแบบการออกคําสั่ง
5.8 โครงการศึกษารูปแบบและการประเมินประสิทธิภาพ
ลูกจางประจําของสวนราชการ
ดานที่ 6 ดานอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
- สถาบันพัฒนา
6.1 โครงการสัมมนา/ฝกอบรมดานการเงินการคลังและบัญชีภาครัฐ
บุคลากร
ดานการคลัง
และบัญชี
ภาครัฐ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การเสริมสรางความเขมแข็งขององคกร (Strengthen the CGD Organization)
ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากระทรวงการคลัง
6. การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงาน
อยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ

กลยุทธที่
3.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสรางความรู ความสามารถ และคุณธรรม
6.1 การปองกัน ขจัดคอรรัปชัน และเพิ่มความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของกระทรวงการคลัง
6.2 การปรับโครงสรางการดําเนินการของหนวยงานในกระทรวงการคลัง
เพื่อประสิทธิภาพ ความคลองตัว และลดขั้นตอนและความซ้าํ ซอน
ในการดําเนินงาน

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
กลยุทธ
1. การสงเสริมและสรางภาพลักษณ
1. องคกรใหมีความทันสมัย คลองตัว
1. ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส และมี
1. ประสิทธิภาพสูงสุด โดยนําเกณฑ
1. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
1. ภาครัฐมาใชในองคกร
2. การปรับโครงสรางและสงเสริม
2. ความกาวหนาของบุคลากรภายใน
2. องคกรอยางเปนระบบ
3. การพัฒนาสื่อสารภายในองคกร
3. ใหเปนไปดวยความรวดเร็ว กระชับ
3. และเนนการมีสวนรวมทั้งสวนกลาง
3. และสวนภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุน
3. การดําเนินงานของสํานักงานคลัง
3. จังหวัดใหเปนไปดวยความคลองตัว
3. มีประสิทธิภาพและรองรับงานนโยบาย3.
3. ตาง ๆ ของรัฐบาล กระทรวงการคลัง
3. และกลุมภารกิจ

แผนงาน/โครงการ
ดานที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
1.1 โครงการสัมมนา/ฝกอบรมดานความรู ทักษะ และ
สมรรถนะ
1.2 โครงการประชาสัมพันธการดําเนินงานตามภารกิจ
ของกรมบัญชีกลางเชิงรุก
1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจาหนาที่ของกรมบัญชีกลาง
ที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
1.4 โครงการคนคลัง...คน (พื้นที่) พิเศษ
1.5 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
ของกรมบัญชีกลาง
1.6 โครงการรางวัลองคกรที่มีความเปนเลิศในการบริหาร
จัดการดานการเงินการคลัง ครั้งที่ 5
1.7 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ รองรับการเปลี่ยนแปลง
ของกรมบัญชีกลาง
1.8 โครงการคนดีบัญชีกลาง
1.9 โครงการ กจ. สัญจร
1.10 โครงการ "สงตรงขาวสารวินัย คุณธรรม จริยธรรม"

ผูรับผิดชอบ
- สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ดานการคลังและ
บัญชีภาครัฐ
- สํานักงาน
เลขานุการกรม
- กลุมพัฒนาระบบ
- บริหาร

- กอง
การเจาหนาที่
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กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ
ผูรับผิดชอบ
- ศูนยเทคโนโลยี
ดานที่ 2 ดานการจัดการสารสนเทศ
2.1 โครงการสรางอาคารศูนยคอมพิวเตอรหลัก (Data Center) สารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง
2.2 โครงการทดแทนอุปกรณระบบเครือขายและปองกันภัย
คุกคามระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลาง
2.3 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรสําหรับโครงการพัฒนา
ระบบการจัดการเคลื่อนยายขอมูล (Archiving) ของ
ระบบงาน e-GP
2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5 โครงการระบบเครือขายและระบบการรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศสําหรับศูนยคอมพิวเตอรหลักของกรมบัญชีกลาง
(Data Center)
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แผนที่ยุทธศาสตรของกรมบัญชีกลาง (Strategy Map)

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรกรมบัญชีกลาง
มิติภายนอก
เป าประสงคที่ 1 การใช จ ายเงิน ภาครัฐมีป ระสิ ทธิภ าพ โปรงใส ถูกตอง คุมคาและตรวจสอบได
ทําใหสามารถผลักดันใหเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ
เปาประสงคที่ 2 ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
มิติภายใน
เปาประสงคที่ 3 การพัฒนาระบบ ระเบียบ หลักเกณฑ มาตรฐานใหทันสมัยและเปนสากล
เปาประสงคที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหสะดวกและรวดเร็ว
เปาประสงคที่ 5 การพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร
เปาประสงคที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองคกร
เปาประสงคที่ 7 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล เพื่อการบริหารจัดการภายใน
องคกร
เปาประสงคที่ 8 การเสริมสรางธรรมาภิบาลขององคกร
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แผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
ยุทธศาสตร/โครงการแผนงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาการดําเนินงาน

กองบริหาร

ต.ค. 2555 - ก.ย. 2564

ยุทธศาสตรที่ 1 : การเปนกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย (Fiscal Stimulus)
ดานที่ 1 ดานการรับ-จายเงินภาครัฐ
โครงการสําคัญ
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงบเบิกจายเพื่อการลงทุน (สวนราชการ)

การรับ-จายเงินภาครัฐ
1.2 โครงการจายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผานระบบบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการ

กองบริหารการเบิกจาย

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561

เงินเดือน คาจาง
บําเหน็จบํานาญ
ดานที่ 2 ดานการบริหารเงินคงคลังและพัฒนาระบบการคลัง
โครงการสําคัญ
2.1 โครงการระบบจายเงินของสวนราชการใหขาราชการโดยใชวิธีโอนเงินผานระบบ e-Form
กรณีการเดินทางไปราชการ

กองการเงินการคลัง

ต.ค. 2559 - ธ.ค. 2561

ภาครัฐ

2.2 โครงการระบบการรับชําระเงินกลางของการบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2564

โครงการสนับสนุน
2.3 โครงการจัดทําแผนการบริหารเงินคงคลังเพื่อใชในการบริหารเงินคงคลัง

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561

ดานที่ 3 ดานการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
โครงการสําคัญ
3.1 โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai)

กองระบบการคลังภาครัฐ

ม.ค. 2561 - ส.ค. 2564

โครงการสนับสนุน
3.2 โครงการจัดทํารายงานรายรับรายจายเงินงบประมาณของรัฐบาล

ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561

ดานที่ 4 ดานกฎหมายการคลัง
โครงการสําคัญ
4.1 โครงการยกรางระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ....
4.2 โครงการยกรางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกใหหนวยงานของรัฐนําเงินนอกงบประมาณ

กองกฎหมาย

ธ.ค. 2560 - มี.ค. 2562
ธ.ค. 2560 - มี.ค. 2562

ที่เกินความจําเปนสงคลังเปนรายไดแผนดิน
4.3 โครงการปรับปรุงระเบียบการใชจายเงินของสวนราชการที่ไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน

ธ.ค. 2560 - มี.ค. 2562

ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม
4.4 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการไดรับโดยมีวัตถุประสงค

ธ.ค. 2560 - มี.ค. 2562

ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม
4.5 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการไดรับในลักษณะคาชดใชความเสียหาย

ธ.ค. 2560 - มี.ค. 2562

หรือสิ้นเปลืองแหงทรัพยสินและจําเปนตองจายเพื่อบูรณะทรัพยสินหรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมา
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม
4.6 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการไดรับตามโครงการชวยเหลือหรือรวมมือกับ

ธ.ค. 2560 - มี.ค. 2562

หรือรวมมือกับรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศอื่นใด หรือบุคคลใดตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม
4.7 โครงการยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ....

ธ.ค. 2560 - มี.ค. 2562
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ยุทธศาสตร/โครงการแผนงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

4.8 โครงการยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. ....

ระยะเวลาการดําเนินงาน
ธ.ค. 2560 - มี.ค. 2562

4.9 โครงการยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ....
4.10 โครงการยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อรองจายตามโครงการเงินกู

ธ.ค. 2560 - มี.ค. 2562

จากตางประเทศ พ.ศ. ....
4.11 โครงการยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการของสวนราชการในตางประเทศ พ.ศ. ....

ธ.ค. 2560 - มี.ค. 2562

ดานที่ 5 ดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
5.1 ดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐภายในประเทศ
โครงการสําคัญ

กองการพัสดุภาครัฐ

5.1.1 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื่อเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง

พ.ค. 2560 - เม.ย. 2561

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5.1.2 โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เพื่อรองรับรหัสสินคา

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561

ของกระทรวงพาณิชย
5.1.3 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นการจัดซื้อจัดจางสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile Application)

ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562

5.1.4 โครงการจัดทําระบบซื้อสินคาและบริการดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Shopping)

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

โครงการสนับสนุน
5.1.5 โครงการเพิ่มสินคาและคุณลักษณะของสินคาสําหรับการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส

ต.ค. 2558 - ก.ย. 2564

(Electronic Market : e-Market)
5.1.6 โครงการศึกษาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ (Grading) ชวงที่ 2

ต.ค. 2560 - เม.ย. 2561

5.1.7 โครงการจางที่ปรึกษาวิเคราะหขอมูลราคาอางอิงเวชภัณฑยาตามบัญชีขอมูล

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2564

ขอมูลรายการยาและรหัสยาตามมาตรฐานของไทยในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP)
5.1.8 โครงการติดตามประเมินผลระบบการคํานวณราคากลางงานกอสรางของทางราชการดวยอิเล็กทรอนิกส

ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562

5.1.9 โครงการติดตามประเมินผลการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562

(e-Government Procurement : e-GP)
5.1.10 โครงการพัฒนาระบบการบริหารโครงการกอสรางอิเล็กทรอนิกส

ต.ค. 2561 - ก.ย. 2563

5.1.11 โครงการติดตามประเมินผลดานการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

5.1.12 โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาองคกรตนแบบที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจางในตางประเทศ (การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

5.1.13 โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

เพื่อยกระดับการจัดซื้อจัดจางสูมาตรฐานสากล
5.2 ดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐระหวางประเทศ
โครงการสําคัญ
5.2.1 โครงการขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

กลุมนโยบายการจัดซื้อ

ธ.ค. 2558 - ก.ย. 2561

5.2.2 โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST)

โดยรัฐระหวางประเทศ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2561

5.2.3 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารงานภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP)

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2562

5.2.4 โครงการศึกษาตนทุนและผลประโยชน เรื่องการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ (Government Procurement)

ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562

ภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป (Thai-EU Free Trade Agreement)
5.2.5 โครงการเตรียมความพรอมของประเทศไทยเพื่อเขาเปนสมาชิกภาคีจัดจางโดยรัฐ

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

(Government Procurement Agreement : GPA) ขององคการการคาโลก
5.2.6 โครงการศึกษาตนุทนและผลประโยชน เรื่องการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ (Government Procurement)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

ภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป (European Free Trade Association : EFTA)
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กองบัญชีภาครัฐ

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561

ดานที่ 6 ดานบัญชีภาครัฐ
โครงการสําคัญ
6.1 โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดทํารายงานการเงินแผนดิน
โครงการสนับสนุน
6.2 โครงการปฏิรูปการจัดทําบัญชีองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561

6.3 โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปภาครัฐ เรื่องรายไดจากรายการแลกเปลี่ยน

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561

ดานที่ 7 ดานการตรวจสอบภายใน
โครงการสําคัญ
7.1 โครงการปรับปรุงคูมือการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐสําหรับสํานักงานคลังเขต

กองตรวจสอบภาครัฐ

ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2560

7.2 โครงการกําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบภายในหนวยงานของรัฐ

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561

7.3 โครงการกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑการควบคุมภายในหนวยงานของรัฐ

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561

ยุทธศาสตรที่ 2 : การปรับภาวะการคลังใหเขาสูสมดุล (Fiscal Consolidation)
ดานที่ 1 ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ
1.1 ดานคาตอบแทนและประโยชนเกื้อกูล
โครงการสําคัญ
1.1.1 โครงการปรับปรุงแกไขพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
1.1.2 โครงการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

กองคาตอบแทน

ม.ค. 2560 - ก.ย. 2561

และประโยชนเกื้อกูล

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561

1.1.3 โครงการระบบการกําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2564

1.2 ดานสวัสดิการรักษาพยาบาล
โครงการสําคัญ
1.2.1 โครงการปรับปรุงอัตราคาบริการสาธารณสุขเพื่อใชสําหรับการเบิกจายคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของทางราชการ

กองสวัสดิการ

ต.ค. 2557 - ก.ย. 2562

รักษาพยาบาล

1.2.2 โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ

เม.ย. 2560 - ก.ย. 2561

ดานที่ 2 ดานการพัฒนาและบริหารระบบเศรษฐกิจการคลังสวนภูมิภาค
โครงการสนับสนุน
2.1 โครงการจัดเก็บขอมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

กองการเงิน

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561

2.2 โครงการระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารของกรมบัญชีกลาง (Comptroller General's Department

การคลังภาครัฐ

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561

กองละเมิดและแพง

พ.ย. 2560 - พ.ค. 2561

Management Information System : CGD MIS)
ดานที่ 3 ดานละเมิดและแพง
3.1 ดานละเมิดและแพง
โครงการสนับสนุน
3.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่กองละเมิดและแพง
3.1.2 โครงการฝกอบรมระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรของหนวยงานภาครัฐ

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2564

และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1.3 โครงการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน เรื่องการผิดสัญญาลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

ของขาราชการและนักเรียนทุน
3.2 ดานคดี
โครงการสนับสนุน
3.2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากร

กองคดี

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561
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กองกํากับและพัฒนา

พ.ย. 2550 - ก.ย. 2564

ดานที่ 4 ดานเงินนอกงบประมาณ
โครงการสําคัญ
4.1 โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน

ระบบเงินนอกงบประมาณ
ดานที่ 5 ดานลูกจาง
โครงการสําคัญ
5.1 โครงการกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน

กลุมพัฒนาระบบลูกจาง

ต.ค. 2560 - พ.ค. 2561

ใหกับบุคคลภายนอกที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณแลว
5.2 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจางชั่วคราว

ต.ค. 2560 - พ.ค. 2561

5.3 โครงการสัญจรเพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจางใหแกสวนราชการ

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2564

5.4 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการจางลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง

ต.ค. 2561 - เม.ย. 2562

5.5 โครงการปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและกลุมบัญชีคาจางของลูกจางประจําใหสอดคลองกับขาราชการ

ต.ค. 2561 - มิ.ย. 2562

5.6 โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของสวนราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจาง

ต.ค. 2562 - เม.ย. 2563

5.7 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑการแตงตั้งลูกจางประจําของสวนราชการและรูปแบบการออกคําสั่ง

ต.ค. 2562 - มิ.ย. 2563

5.8 โครงการศึกษารูปแบบและการประเมินประสิทธิภาพลูกจางประจําของสวนราชการ

ต.ค. 2563 - มิ.ย. 2564

โครงการสนับสนุน
5.9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตอสื่อสารกับสวนราชการผานแอปพลิเคชั่นภาครัฐ

ต.ค. 2560 - ก.ค. 2564

ดานที่ 6 ดานอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
โครงการสําคัญ
6.1 โครงการสัมมนา/ฝกอบรมดานการเงินการคลังและบัญชีภาครัฐ

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ดานการคลัง

ต.ค. 2558 - ก.ย. 2564

และบัญชีภาครัฐ
ยุทธศาสตรที่ 3 : การเสริมสรางความเขมแข็งขององคกร (Strengthen the CGD Organization)
ดานที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการสําคัญ
1.1 โครงการสัมมนา/ฝกอบรมดานความรู ทักษะ และสมรรถนะ

สถาบันพัฒนาบุคลากร

ต.ค. 2558 - ก.ย. 2564

ดานการคลัง
และบัญชีภาครัฐ
1.2 โครงการประชาสัมพันธการดําเนินงานตามภารกิจของกรมบัญชีกลางเชิงรุก

สํานักเลขานุการกรม

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2564

โครงการสนับสนุน
1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจาหนาที่ของกรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
1.4 โครงการคนคลัง...คน (พื้นที)่ พิเศษ

ต.ค. 2560 - ม.ค. 2564
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ต.ค. 2560 - ม.ค. 2561

1.5 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพของกรมบัญชีกลาง

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561

1.6 โครงการรางวัลองคกรที่มีความเปนเลิศในการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง ครั้งที่ 5

เม.ย. 2561 - มี.ค. 2562

1.7 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกรมบัญชีกลาง

ม.ค. 2561 - ก.ย. 2561

1.8 โครงการคนดีบัญชีกลาง

กองการเจาหนาที่

มี.ค. 2559 - ส.ค. 2562

1.9 โครงการ กจ. สัญจร

ต.ค. 2559 - ก.ค. 2561

1.10 โครงการ "สงตรงขาวสารวินัย คุณธรรม จริยธรรม"

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2561

33

ยุทธศาสตรที่ 1 : การเปนกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย
(Fiscal Stimulus)
ดานที่ 1 ดานการรับ-จายเงินภาครัฐ
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงบเบิกจายเพื่อการลงทุน (สวนราชการ)
1. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจของไทยในชวงที่ผานมาไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต ทําใหอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ (GDP) หดตัวลง รัฐบาลไดใชนโยบายการคลังเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ และรองรับผลกระทบ
จากการชะลอตัว ของภาวะเศรษฐกิจโดยการทํางบประมาณแบบขาดดุล เพื่อใหงบประมาณรายจาย
เปนเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ อยางไรก็ดี แมวาจะมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปโดยเร็ว แตหากการเบิกจายเงินมีความลาชาก็สงผลกระทบได
เชนกัน ดังนั้น กรมบัญชีกลางในฐานะหนวยงานกลางที่มีหนาที่กํากับดูแลทางดานการรับ-จายเงิน จึงได
จัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจายงบเบิกจายเพื่อการลงทุน (สวนราชการ)ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อกระตุนสวนราชการใหสามารถบริหารงบประมาณและเบิกจายเงินไดตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด
ภายใตวงเงินที่ไดรับจัดสรร และสอดคลองกับแผนการใชจายเงินของสวนราชการ
2. สาระสําคัญ
1. กําหนดมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ
2. รายงานภาพรวมการเบิกจายเงินและปญหาอุปสรรค รวมทั้ง มาตรการที่ควรดําเนินการ
ใหคณะรัฐมนตรีทราบ
3. รายงานการจัดลําดับผลการเบิกจายเงินของสวนราชการผานทางเว็บไซตกรมบัญชีกลาง
เพื่อกระตุนการแขงขัน
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2564
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5. งบประมาณ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมไมนอยกวา
รอยละ 96 และรายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ 88
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
1. การเบิกจายเงินงบประมาณไดตามเปาหมายที่กําหนด และมีเม็ดเงินงบประมาณเขาสูระบบ
เศรษฐกิจโดยเร็วและตอเนื่อง ซึ่งจะชวยกระตุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
2. สามารถนํานโยบายของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติ และเกิดประโยชนโดยตรงตอประชาชน
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การใชจายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ถูกตอง คุมคา
และตรวจสอบได
ทําใหสามารถผลักดัน
ใหเงินเขาสูระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ
รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณ
- รายจายลงทุน
- รายจายภาพรวม

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
100 100 100

61
100

62
100

63
100

64
100

1
70

2
75

3
80

4
85

5
90

65.8
92.4

88
96

88
96

88
96

88
96

76
88

79
90

82
92

85
94

88
96

59.9 65.86
88.4 94.64
(ณ
9 ก.ย.
59)

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

35

1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงบเบิกจายเพื่อการลงทุน (สวนราชการ)
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. แตงตั้งคณะทํางานเรงรัดติดตามเรงรัดเฉพาะกิจในการติดตามเรงรัด
การเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

คณะทํางานฯ รายงานผลการเบิกจายการติดตามเรงรัดเสนอทุกเดือน
2. รายงานผลการเบิกจายของหนวยงานสังกัดกระทรวงการคลัง
และภาพรวมของประเทศ ตลอดจนปญหาอุปสรรค

แผน
รอยละ

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังทราบเปนรายเดือน
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1.2 โครงการจายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
ผานระบบบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการ
1. หลักการและเหตุผล
ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบหลักการของแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงสรา งพื้นฐานระบบการชํ าระเงิน แบบอิเล็ กทรอนิกส แหงชาติ (National e-Payment
Master Plan) ตามขอเสนอของกระทรวงการคลัง เพื่อพัฒนาระบบการชําระเงินของประเทศไทยใหเขาสู
ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) อยางครบวงจร แบบบูรณาการ และยั่งยืน ซึ่งจะ
นํ า มาสู ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพโครงสร า งพื้ น ฐานการชํ า ระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Payment
Infrastructure Development) การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส (e-Tax System)
การลงทะเบี ย นผู มี ร ายได น อ ย รวมทั้ ง การบู ร ณาการระบบสวั ส ดิ ก ารสั ง คม (Social Welfare)
การส ง เสริ ม การเข า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น (Financial Inclusion) และการส ง เสริ ม e-Payment
ในทุกภาคสวน (Cashless Society) อันจะทําใหธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ
ดํ า เนิ น ไปอย า งสะดวก และรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้น เป น กลไกสํ า คัญในการยกระดับ ศักยภาพในการแข งขั น
ของภาคธุรกิจและของประเทศไทย และสรางความมั่นคงใหกับระบบการบริหารจัดการการเงินการคลัง
โดยที่โ ครงการบู รณาการฐานขอมูล สวั ส ดิการสั งคม เป น การพัฒ นาระบบฐานขอมูล กลางให ภ าครั ฐ
สามารถจายเงินชวยเหลือและสวัสดิการใหแกประชาชนถูกกลุมเปาหมาย
ป จ จุ บั น หน ว ยงานของภาครั ฐ ซึ่ ง เป น เจ า ของข อ มู ล ประชาชนตามอํ า นาจหน า ที่
หลายหน ว ยงานยั ง ไม มี ก ารจั ด เก็ บ ฐานข อ มู ล ประชาชนอย า งเป น ระบบ ทํ า ให ก ารจ า ยเงิ น ให กั บ
ผู ที่ ได รั บ สวั ส ดิ ก ารสั ง คมได รั บ เงิน ล า ช า ไมถู กต อ งและเป น ป จ จุ บั น ทํ าให ไม ได รั บ ความช ว ยเหลื อ
จากภาครัฐไดตรงตามความตองการ กรมบัญชีกลางไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ในการจายเงินเขาบัญชี
เงินฝากธนาคารใหแกผูมีสิทธิรับเงินโดยตรงแทนสวนราชการหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสวัสดิการสังคม
แตละประเภท โดยไดพัฒนาระบบบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม เพื่อใหภาครัฐสามารถจายเงิน
ชวยเหลือและสวัสดิการใหแกประชาชนตรงตามกลุมเปาหมาย ไมเกิดความซ้ําซอน ลดขอผิดพลาด
โดยที่ ผ า นมาได นํ า ร อ งจ า ยให กั บ สวั ส ดิ ก ารสั ง คมสํ า หรั บ เงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ การเลี้ ย งดู เ ด็ ก แรกเกิ ด
ผานโครงการบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคมตั้งแตเดือนกันยายน 2559 และเงินชวยเหลือเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบสื บเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งแตเดือนตุล าคม 2560
ไปแลว และในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะจายเงินสวัสดิการสังคมเพิ่เติม ประกอบดวย การจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และเบี้ยความพิการของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เงิ น ค า ตอบแทนอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น (อสม.) ของกรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ
และเงินเดือนทหารกองประจําการ ฯลฯ จํานวนประมาณ 15 ลานราย จึงจําเปนตองผลักดันใหการจายเงิน
สวัสดิการสังคมและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ครอบคลุมทุกสวัสดิการฯ ผานระบบบูรณาการฐานขอมูล
สวัสดิการสังคมตามนโยบาย Nation e-payment ของรัฐบาล
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2. สาระสําคัญ
1. พิจารณากําหนดสวัสดิการที่เขารวมดําเนินงานการจายเงินสวัสดิการสังคมระหวางกรม
บัญชีกลางกับหนวยงานเจาของสวัสดิการสังคม
2. กําหนดแผนดําเนินการจายเงินสวัสดิการและเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันในระบบบูรณาการ
ฐานขอมูลสวัสดิการ
3. พัฒนาระบบบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคมใหรองรับการจายเงินทุกสวัสดิการ
4. จัดทําและตรวจสอบขอมูลตาง ๆ และนําเขาระบบบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม
5. ทดสอบระบบการจายเงินสวัสดิการสังคม
6. ฝกอบรมเจาหนาที่ของหนวยงานเจาของขอมูล และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง
7. กําหนดการจายเงินผานระบบฐานขอมูลสวัสดิการสังคมในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

/

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
5. งบประมาณ
1. งบกลาง รายการคาใชจายเสริมสรางความเขมแข็งและกาวหนาของประเทศตามแนวทาง
การปฏิรูป ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 49,400,000 บาท
2. เงิน ฝากค า ใช จ า ยเก็ บ ภาษี ท อ งถิ่ น 10% ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 จํ า นวน
647,700 บาท
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูมีสิทธิรับสวัสดิการไดรับเงินถูกตอง ตรงเวลา
2. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของหนวยงานเจาของขอมูล
3. ลดความซ้ําซอน และปองกันการรั่วไหลของเงินงบประมาณในการจายเงินสวัสดิการสังคม
ใหกับผูมีสิทธิ
4. กรมบัญชีกลางมีฐานขอมูลผูรับสวัสดิการสังคมจากภาครัฐในภาพรวมทั้งประเทศ
5. รั ฐบาลสามารถนํา ขอมูลไปวิ เคราะห เพื่อให ความชว ยเหลื อไดตรงตามกลุ มเปาหมาย
เพื่อพัฒนาประชากรของประเทศใหอยูดีกินดี และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
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7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
หน ว ยงานเจ า ของข อ มู ล ให ค วามร ว มมื อ ในการเข า ร ว มโครงการบู ร ณาการฐานข อ มู ล
สวัสดิการสังคม
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองบริหารการเบิกจายเงินเดือน คาจาง บําเหน็จบํานาญ
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การใชจายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ถูกตอง คุมคา
และตรวจสอบได
ทําใหสามารถผลักดัน
ใหเงินเขาสูระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
จํานวนประเภทสวัสดิการ
ที่สามารถจายผาน
ระบบบูรณาการฐานขอมูล
สวัสดิการสังคม

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
11

62
-

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
3

2
5

3
7

4
9

5
11
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1.2 โครงการจายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผานระบบบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการ
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ดําเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมขอมูลผูมีสิทธิ
เขาระบบ (หนวยงานเจาของรัฐบาล กองกฎหมาย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

3 3 5 3 2

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรมการปกครอง)
2. นําขอมูลตั้งตนเขาระบบ

แผน
รอยละ

3. ประสานงานกับสมาคมธนาคาร และสถาบันการเงิน
ในการโอนเงินเขาบัญชีผูมีสิทธิ
4. ทดสอบระบบกับหนวยงาน

2 2 2 2 2 2 2

แผน
รอยละ

2 2

แผน
รอยละ

5. จัดฝกอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของหนวยงาน

2 2 2 2 2 2 2 2

แผน
รอยละ

6. เริ่มใชงานระบบ

2 2 2 2 2 2 2 2

แผน
รอยละ

3

10

3 3 3 3 3 3 3
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ดานที่ 2 ดานการบริหารเงินคงคลังและพัฒนาระบบการคลัง
2.1 โครงการระบบจายเงินของสวนราชการใหขาราชการโดยใชวิธีโอนเงินผานระบบ e-Form
กรณีการเดินทางไปราชการ
1. หลักการและเหตุผล
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบหลักการของแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment
Master Plan) ตามขอเสนอของกระทรวงการคลัง เพื่อใหการพัฒนาระบบการชําระเงินของประเทศไทย
เขาสูระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) อยางครบวงจร ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสรางพื้นฐานการชําระเงิน (Payment Infrastructure Development) อันจะทําใหธุรกรรมทางการเงิน
และกิจกรรมตาง ๆ ดําเนินไปไดอยางสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เปนกลไกสําคัญในการยกระดับศักยภาพ
ในการแขงขัน และสรางความมั่นคงใหกับระบบการบริหารจัดการการเงินการคลังของประเทศ ซึ่ง 1
ใน 5 โครงการตามแผนยุทธศาสตรดังกลาว กรมบัญชีกลางไดรับผิดชอบโครงการที่ 4 คือ โครงการ
e-Payment ภาครัฐ โดยมีก รอบแนวคิดในการดํา เนิน การเพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภ าพการรับ ชํ าระเงิน
และการจายเงินของภาครัฐผานระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะเปนการลดปริมาณการใชเช็คและเงินสดในกิจกรรม
ทางการเงินของภาครัฐ กรมบัญชีกลางไดดําเนินการตามกรอบแนวคิดดังกลาวภายใตชื่อของโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส และมีแผนการดําเนินงานทั้งการพัฒนา
ระบบงาน และการปรับ ปรุง แกไ ขระเบีย บกฎหมายที่เ กี่ย วของ เพื่อ รองรับ ธุร กรรมทางการเงิน
ของภาครัฐในดานการรับและการจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสแทนการใชเช็คและเงินสด ซึ่งในสวน
ของการพัฒนาระบบงานด านการจายเงิน ภาครัฐ จะครอบคลุมประเภทรายจายเงินสวัส ดิการและ
เงินประเภทตาง ๆ ใหกับบุคลากรภาครัฐผานทางอิเล็กทรอนิกสดวย เชน คารักษาพยาบาล คาเชาบาน
และคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เปนตน โดยในเบื้องตนเห็นวา ควรพัฒนาระบบการเบิกจาย
เงิ น กรณี ก ารเดิ น ทางไปราชการเป น ลํ า ดั บ แรกก อ น เนื่ อ งจากการเบิ ก จ า ยค า ใช จ า ยรายการนี้
ตามพระราช-กฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบ
อื่นที่เกี่ยวของ จะตองเบิกจา ยตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดไว ทั้งการเดิน ทางคนเดีย วหรือ
เดินทางเปนหมูคณะ โดยผูเดินทางตองจัดทําประมาณการคาใชจายเพื่อใชประกอบการจัดทําสัญญา
การยืมเงินทางราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะเดินทาง เปนตน ซึ่งจําเปน
จะตองทราบวารายการใดที่สามารถเบิกจายได เงื่อนไขและอัตราการเบิกจายเปนอยางไร ตลอดจน
การจัดทําเอกสารประกอบ การขออนุมัติเพื่อเดินทางไปราชการและการสงใชใบสําคัญตาง ๆ ทั้งนี้
รายการและอัตราการเบิกจายที่แตกตางกันตามประเภทและระดับของผูเดินทาง สงผลใหการประมาณ
การอาจเกิดความคลาดเคลื่อน ประกอบกับการจัดทําเอกสารมีหลายขั้นตอนตองใชระยะเวลาในการ
ดําเนินการ โดยเฉพาะเมื่อผูเดินทาง ไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติภารกิจอยางกะทันหัน หรือผูที่ไดรับ
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มอบหมายใหเดินทางราชการเปนครั้งคราว ดังนั้น เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรภาครัฐในกรณีการ
เดินทางไปราชการ ใหสามารถประมาณการคาใชจายไดอยางถูกตอง และการเบิกจายเงินเปนไปอยาง
สะดวกและรวดเร็วผานทางอิเล็กทรอนิกส สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบการชําระเงิน
ของประเทศไทยเขาสูระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) อยางครบวงจร จึงเห็นควร
จั ด ทํา โครงการพัฒ นาระบบการจ า ยเงิน ของส ว นราชการให ขาราชการโดยใช วิ ธี โ อนเงิน ผ านระบบ
e-Form กรณีการเดินทางไปราชการ
2. สาระสําคัญ
ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบงานการจายเงินของสวนราชการใหขาราชการโดยใชวิธี
โอนเงินผานระบบ e-Form กรณีการเดินทางไปราชการผาน Web Application เพื่อใชคํานวณประมาณการ
คาใชจายเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะเดินทาง เปนตน และจัดทํา
เอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก ประมาณการคาใชจายเดินทางไปราชการ สัญญาการยืมเงิน ใบเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ และรายการชดใชยืมเงินโดยการบันทึกขอมูลผานหนาจอ (Key In) ซึ่งการพัฒนา
ระบบดังกลาวตองรองรับการเชื่อมโยงขอมูล กับระบบงานตาง ๆ เชน AFMIS และ e-Payroll เปนตน
รวมทั้งการแสดงผลรายงานเกี่ยวกับคาใชจายเดินทางไปราชการในรูปแบบตาง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ออกแบบและพัฒนา Web Application เพื่อใหบริการการเบิกจายคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการสําหรับบุคลากรภาครัฐ
2. พัฒนาระบบการลงทะเบียนสําหรับผูใชงานที่เกี่ยวของ โดยระบบจะครอบคลุมเนื้อหา
ประกอบดวย การลงทะเบียน การยืนยันตัวตนผูใชงาน การกําหนดรหัสผานและสงรหัสผานไดทางชองทาง
เชน Email Address เปนตน และการกําหนดสิทธิการใชงานของผูที่เกี่ยวของ เชน ขาราชการ (ผูเดินทาง)
ผูบังคับบัญชา และเจาหนาที่กองคลัง
3. พั ฒ นาการกํ า หนดเลขอ า งอิ ง (Code) ในขั้ น ตอนต า ง ๆ เพื่ อ อ า งอิ ง ในขั้ น ตอน
ของการเบิกจายเงินและการตรวจสอบ เชน รหัสโครงการ และรหัสงบประมาณ เปนตน
4. พัฒนาโปรแกรมคํานวณประมาณการคาใชจาย เพื่อใชคํานวณประมาณการคาใชจาย
รายการตาง ๆ ในการเดินทางไปราชการ ทั้งการเดินทางคนเดียวหรือเดินทางเปนหมูคณะตามหลักเกณฑ
และอัต ราที ่ท างราชการกํา หนด รวมทั้ง สามารถแกไ ข/เพิ่ม /ลบอัต ราคา ใชจ า ยดัง กลา วในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงได
5. พัฒนาแบบฟอรมเอกสารประกอบการเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการ เชน แบบขออนุมัติ
เดิน ทางไปราชการ แบบสรุ ปประมาณการคาใช จาย แบบสั ญญาการยืมเงิน แบบขอเบิกคาใช จาย
ในการเดินทาง แบบขอเบิกคาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พัก และแบบรายการชดใชยืมเงิน เปนตน โดยครอบคลุม
รายละเอียดดังนี้
5.1 สามารถสราง/แกไข/เพิ่ม/ลบแบบฟอรมได
5.2 นําเขาและบันทึกขอมูลโดยวิธีการ Key In หรือ Interface
5.3 แสดงผลรายการที่เหมือนกันโดยเชื่อมโยงขอมูลไดโดยอัตโนมัติ
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5.4 แสดงผลแบบฟอรมผานหนาจอและเครื่องพิมพ โดยสามารถ Export ไฟลขอมูล
ในรูปแบบ Word Excel และ PDF
6. ระบบการออกรายงาน สามารถแสดงผลรายงานคาใชจายเดินทางไปราชการ ทั้งขอมูล
ที่เปนรายละเอียด และสรุปในรูปแบบตารางและกราฟ และสามารถเลือกมุมมองในการแสดงผลได
เชน แยกตามหนว ยงาน แยกตามประเภทรายการ แยกตามความถี่เปนรายวัน รายเดือน เปนตน
รวมทั้งสามารถแสดงผลผานหนาจอ เครื่องพิมพ และ Export ไฟลขอมูลในรูปแบบ Word Excel และPDF
7. ระบบสามารถจัดเก็บ คนหาขอมูล/เอกสาร และแนบไฟลเอกสาร โดยสามารถปรับลด
ขนาดเอกสารที่แนบได
8. ระบบการเชื่อมโยงขอมูลกับระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน AFMIS และ e-Payroll
เปนตน ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
9. ผูพัฒนาระบบตองทําการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบงานเปนระยะเวลา 2 ป
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2559 ถึง ธันวาคม 2561
5. งบประมาณ
เงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น 10% จํานวน 8,000,000 บาท
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. รองรับการเบิกจายเงินของภาครัฐผานระบบอิเล็กทรอนิกสแทนการใชเช็ค และเงินสด
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ
2. อํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรภาครัฐกรณีการเดินทางไปราชการ ใหสามารถประมาณการ
คาใชจายไดอยางถูกตอง แมนยํา ลดระยะเวลา และขั้นตอนการเบิกจายเงินใหสะดวกและรวดเร็วขึ้น
3. สามารถพัฒนาขยายผลระบบการจายเงินของสวนราชการใหกับบุคลากรภาครัฐโดยใชวิธี
โอนเงินผานระบบ e-Form ในกรณีอื่นได
4. ให การเบิ กจ า ยเงิ นเดื อน ค าจ าง ค าตอบแทน และสวั ส ดิ การของบุ คลากรภาครั ฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสผานบัญชีเดียว ทําใหไดฐานขอมุลรายไดบุคลากรภาครัฐ เพื่อนําไปคํานวณภาษีได
สมบูรณยิ่งขึ้น
5. เปนเครื่องมือที่ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของขาราชการ (Back Office) ใหเปนไป
อยางสะดวก รวดเร็ว ทําใหการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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6. สนับ สนุน ให การเบิ กจ ายเงิน ลงสู ระบบเศรษฐกิจไดร วดเร็ว ยิ่ งขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการ
จัดเก็บภาษีของรัฐเพิ่มขึ้น
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
1. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
2. ระยะเวลาในการดําเนินงาน
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการเงินการคลังภาครัฐ
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
100

คาเปาหมาย
61
95

62
95

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
<75

2
80

3
85

4
90

5
95
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2.1 โครงการระบบจายเงินของสวนราชการใหขาราชการโดยใชวิธีโอนเงินผานระบบ e-Form กรณีการเดินทางไปราชการ
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. จัดทํารางโครงการฯ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ

รอยละ

และเห็นชอบวิธีการจัดจาง
5. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับ

รอยละ

5
5 5
5 5
5

แผน
10 10 10 10 20 20

แผน
รอยละ

10. จัดทําคูมือ/อบรม

5 5

แผน

รอยละ
9. ทดสอบระบบ

5 5 5

แผน

รอยละ
8. พัฒนาระบบ

5

แผน

รอยละ
7. ลงนามในสัญญาจาง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน

รอยละ
6. ดําเนินการจัดจาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

4. เสนอรองอธิบดีฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติดําเนินดครงการและราง TOR

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

3. แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราง TOR และพิจารณา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผน
รอยละ

2. รางฯ TOR

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน

20 20

แผน
รอยละ

20
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2.2 โครงการระบบการรับชําระเงินกลางของการบริการภาครัฐ
(e-Payment Portal of Government)
1. หลักการและเหตุผล
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่อ วั น ที่ 22 ธั น วาคม 2558 เห็ น ชอบในหลั ก การแผนยุ ทธศาสตร
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment Master
Plan) ตามขอเสนอของกระทรวงการคลัง เพื่อพัฒนาระบบการชําระเงินของประเทศไทยใหเขาสูระบบ
การชํ า ระเงิน แบบอิเ ล็ กทรอนิ กส (e-Payment) อย างครบวงจร ซึ่งจะนํ ามาสู การเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพ
โครงสร า งพื้ น ฐานการชํ า ระเงิ น (Payment Infrastructure Development) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส (e-Tax System) การลงทะเบียนผูมีรายไดนอย รวมทั้งบูรณาการระบบ
สวั ส ดิ การสั งคม (Social Welfare) การส งเสริ มการเขาถึงบริ การทางการเงิน (Financial Inclustion)
และการส งเสริ ม e-Payment ในทุกภาคส ว น (Cashless Society) อัน จะทําให ธุ ร กรรมทางการเงิน
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ดําเนินไปไดอยางสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เปนกลไกสําคัญในการยกระดับ
ศักยภาพในการแขงขันของภาคธุรกิจและของประเทศไทย และสรางความมั่นคงใหกับระบบการบริหาร
จัดการการเงินการคลังของภาครัฐ
กรมบัญชีกลางในฐานะหนวยงานกลางที่มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจายเงิน
ของแผนดิน และของหนวยงานภาครัฐใหเปนไปดวยความถูกตอง คุมคา และโปรงใส จึงตองมีการ
พัฒนาระบบชําระเงินของหนวยงานภาครัฐใหเขาสูระบบอิเล็กทรอนิกสอยางเต็มระบบ เพื่อใหสอดคลอง
กั บ แนวนโยบายของรั ฐ บาล ดั ง นั้ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบการรั บ เงิ น ของหน ว ยงานภาครั ฐ
แบบอิเล็กทรอนิกสใหครอบคลุมการทําธุรกรรมภาครัฐกับภาคธุรกิจและประชาชน และรองรับระบบ
การชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment) กรมบัญชีกลางจึงเห็นควรพัฒนาระบบ
การรับชําระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) เพื่อเพิ่มชองทางการ
ใหบริการรับชําระเงินคาบริการจากประชาชนใหกับหนวยงานภาครัฐ
2. สาระสําคัญ
1. เพิ่มชองทางการใหบริการรับชําระเงินคาบริการจากประชาชนใหกับหนวยงานภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจร ครอบคลุมการทําธุรกรรมระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนและประชาชน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงินของหนวยงานภาครัฐใหมีความถูกตอง
รวดเร็ ว โปร ง ใส ป องกั น ป ญ หาการทุจ ริ ตจากการรั บ เงิ น ดว ยเงิ น สดและเช็ ค และสามารถติ ดตาม
ตรวจสอบไดงาย
3. ใหการนําเงินสงคลังของหนวยงานภาครัฐเขาสูระบบเงินคงคลังไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
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3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
435,300 บาท
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
6.1 ประโยชนตอรัฐบาล
1) สนับสนุ นระบบการชํ าระเงินของประเทศให เขาสู การชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิ กส
(e-Payment) อยางครบวงจร บูรณาการ และยั่งยืน สามารถรองรับธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจตาง ๆ ใหดําเนินไปไดดวยความสะดวก รวดเร็ว โปรงใสและตรวจสอบได เพิ่มศักยภาพใน
การแขงขันของประเทศ
2) ใหการนําเงินสงคลังของหนวยงานภาครัฐเขาสูระบบเงินคงคลังไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
6.2 ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ
1) เพิ่มชองทางการใหบริการรับชําระเงินคาบริการจากประชาชนใหกับหนวยงานภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจร
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงินของหนวยงานภาครัฐในการรับและ
นําสงเงินใหมีความถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส ปองกันปญหาการทุจริตจากการรับเงินดวยเงินสดและเช็ค
และสามารถติดตามตรวจสอบไดงาย
6.3 ประโยชนตอประชาชน
1) ลดภาระค า ใช จ ายและประหยั ดเวลาในการเดิ น ทางไปติ ดต อที่ ห น วยงานภาครั ฐ
ดวยตนเอง
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
การไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการเงินการคลังภาครัฐ
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9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การใชจายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ถูกตอง คุมคา
และตรวจสอบได
ทําใหสามารถผลักดัน
ใหเงินเขาสูระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
90

62
90

63
90

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
<70

2
75

3
80

4
85

5
90
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2.2 โครงการระบบการรับชําระเงินกลางของการบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ขออนุมัติโครงการ และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

2. จัดทํารางเอกสารประกอบ (TOR) ดวยวิธี e-Bidding

แผน
รอยละ

3. ประกวดราคา และทําสัญญา

แผน
รอยละ

4. พัฒนาระบบงาน

แผน
รอยละ

5. ทอสอบการใชงาน

แผน
รอยละ

6. จัดฝกอบรมใหกับหนวยงานนํารอง

10

แผน
รอยละ

8. ขยายผลใหหนวยงานอื่นตอไป

10 10 5

แผน
รอยละ

7. ติดตามและประเมินผล

10 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

แผน
รอยละ
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2.3 โครงการจัดทําแผนการบริหารเงินคงคลังเพื่อใชในการบริหารเงินคงคลัง
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางมีหนาที่ในการบริหารเงินคงคลังใหมีเพียงพอตอการใชจายเงินของสวนราชการ
โดยการบริ ห ารเงิน ในบั ญ ชีเ งิน คงคลั งบั ญชี ที่ 1 ให มีกระแสเงิน รับ ที่ส อดคล องกับ กระแสเงินสดจ าย
และใหเงินคงคลังอยูในระดับที่ไมนอยเกินไปจนเปนปญหาตอการเบิกจายเงินตามปกติของสวนราชการ
ทั้งนี้ ระดั บ เงิน คงคลั งที่เ หมาะสมขึ้นอยู กับ ความตองการการเบิกจ ายเงินของส วนราชการ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อใหการบริหารเงินคงคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงไดจัดทํา โครงการจัดทําแผนการบริหารเงินคงคลัง เพื่อใชในการบริห ารเงิน คงคลั ง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. สาระสําคัญ
1. จัดทําแผนการบริหารเงินคงคลัง ประกอบดวย
1.1 รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหขอมูล เพื่อจัดทําแผนการบริหารเงินคงคลัง เชน
นโยบายดานงบประมาณของรัฐบาล เปาหมายการจัดเก็บรายไดของรัฐบาล เปาหมายการเบิกจายเงิน
งบประมาณและเงิ น นอกงบประมาณ และข อ มู ล การเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณของทุ ก ส ว นราชการ
ในปงบประมาณที่ผานมา เปนตน
1.2 ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนการ
บริหารเงินคงคลัง ไดแก
- สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ขอมูลประมาณการการนําสงรายไดของสวนราชการ
- สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ขอมูลประมาณการการนําสงรายได
ของรัฐวิสาหกิจ
- ส ว นราชการเป าหมาย (ส ว นราชการที่ไ ด รั บ เงิ น งบประมาณเป น จํ า นวนมาก
เพื่อขอแผนการใชจายเงิน)
โดยนําขอมูลที่ไดมาจัดทําประมาณการเงินสดรับ-เงินสดจาย เปนรายเดือน รายไตรมาส และรายป
2. การปรั บ แผนการบริ ห ารเงิ น คงคลั ง โดยการติ ด ตาม วิ เ คราะห และเปรี ย บเที ย บ
ความเคลื่อนไหวของขอมูลเงินสดรับ เงินสดจาย และการกูเงินจริงกับประมาณการ เพื่อปรับประมาณ
การเงินสดรับ เงินสดจาย และการกูเงินใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับฐานะเงินคงคลังในแตละ
ชวงเวลา โดยสงประมาณการที่ปรับปรุงแลวใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อนําไปใชประกอบการ
วางแผนการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
3. การรายงานผลการบริ ห ารเงิน คงคลั ง โดยการจั ดทํ ารายงานผลการรั บ -จ ายเงิน สด
และฐานะเงิน คงคลั งบัญ ชี ที่ 1 และคาดการณเงินสดรั บ-เงินสดจ าย และฐานะเงิน คงคลั งบั ญชี ที่ 1
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนรายเดือน เสนอผูบริหารเพื่อทราบ พรอมทั้งสงสัญญาณเตือนภัยทางการคลัง
เพื่อพิจารณาดําเนินการเสนอมาตรการทางการคลังไดอยางเหมาะสม
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3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

เสริมสราง
นวัตกรรม

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

โครงการสนับสนุน

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
5. งบประมาณ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อใหการบริหารเงินคงคลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการเงินการคลังภาครัฐ
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การใชจายเงินมี
ประสิทธิภาพ ถูกตอง
คุมคา และตรวจสอบได
ทําใหสามารถผลักดันให
เงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
95

62
-

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
<75

2
80

3
85

4
90

5
95
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2.3 โครงการจัดทําแผนการบริหารเงินคงคลังเพื่อใชในการบริหารเงินคงคลัง
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. จัดทําแผนการบริหารเงินคงคลัง

รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4

แผน

และเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของขอมูลเงินสดรับ เงินสดจาย

รอยละ

และการกูเงินจริงกับประมาณการ
3. รายงานผลการรับ-จายเงินสด และฐานะเงินคงคลัง เงินคงคลังบัญชีที่ 1

แผน

และคาดการณเงินสดรับ-เงินสดจาย เงินสดจาย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผน
รอยละ

2. ปรับแผนการบริหารเงินคงคลัง โดยการติดตาม วิเคราะห

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

รอยละ

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

และฐานะเงินคงคลังบัญชีที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนรายเดือน
เสนออธิบดีฯ เพื่อทราบ
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ดานที่ 3 ดานการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
3.1 โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai)
1. หลักการและเหตุผล
ดวยระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ที่ใชงานอยูในปจจุบัน
มีขอจํากัดเรื่องเวอรชั่นของซอฟตแวรสําเร็จรูป (SAP R/3 Version 4.7) ซึ่งบริษัทผูผลิตประกาศยุติการขาย
และการสนับสนุนแลว และระบบ SAP ECC 6.0 จะสิ้นสุดการสนับสนุนจากเจาของผลิตภัณฑในอนาคต
ซึ่ ง ต อ งใช ซ อฟต แ วร SAP เวอร ชั่ น ใหม ทํ า ให มี ค า ใช จ า ยลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละค า บํ า รุ ง รั ก ษาระบบที่ สู ง ขึ้ น
ขาดความคลองตัวเนื่องจากตองระวังเรื่องการตีความการเชื่อมตอแบบ Indirect Access กระทรวงการคลัง
จึ งเห็ น ควรเปลี่ ยนไปใช ซอฟต แวร เสรี (Software Open Source) และ Software Enterprise Resource
Planning (ERP) อื่น เปนการพัฒนาระบบใหมทั้งหมดเพื่อทดแทนระบบ GFMIS เดิม ซึ่งระบบ New
GFMIS Thai จะใชเงินลงทุนและบํารุงรักษาต่ํากวาระบบเดิม เพราะดวยการใชซอฟตแวรอื่นจึงไมตองเสีย
คาใชจาย ดานลิขสิทธิ์สําหรับการเพิ่มจํานวนผูใชงาน และไมตองเสียคาใชจาย indirect License สําหรับ
การเชื่ อมโยงข อ มูล กั บ ระบบภายนอก นอกจากนี้ ร ะบบ New GFMIS Thai จะพั ฒ นาขึ้ น ให ร องรั บ
นโยบาย Digital Government ของรัฐบาลมากกวาการใชงานดวยระบบ GFMIS ปจจุบัน และที่สําคัญ
การพัฒนาระบบ New GFMIS Thai ดวยทางเลือกอื่น เชน Open Source จะเปนตนแบบการบริหาร
การเงินการคลัง และทางเลือกใหหนวยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ที่มีรูปแบบการใชงานในลักษณะ
เดียวกัน
2. สาระสําคัญ
จัดหาระบบ New GFMIS Thai ที่รองรับการเชื่อมตอกับระบบงานภายนอกใหสามารถใช
งานใหสอดคลองกับกระบวนการปจจุบันและรองรับนโยบาย Digital Government เพื่อทดแทนระบบ
GFMIS ที่ใชงานอยูในปจจุบัน
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/
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4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
มกราคม 2561 ถึง สิงหาคม 2564
5. งบประมาณ
เงินกูเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL)
จํานวน 823,000,000 บาท
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
6.1 ดานงบประมาณ การพัฒนาระบบ New GFMIS Thai ดวยการใชซอฟตแวรอื่น จะใช
เงินลงทุนและบํ ารุ งรั กษาต่ํ ากวา รวมทั้งแกไขขอจํากัดเรื่ องโครงสรางงบประมาณของระบบ GFMIS
ปจจุบัน
6.2 ดานลิขสิทธิ์ การพัฒนาระบบ New GFMIS Thai ดวยการใชซอฟตแวรอื่น ไมตองเสีย
คาใชจายดานลิขสิทธิ์สําหรับการเพิ่มจํานวนผูใชงาน และไมตองเสียคาใชจาย indirect License สําหรับ
การเชื่อมโยงขอมูลกับระบบภายนอก ซึ่งเปนการลดคาใชจายในระยะยาว รองรับการเชื่อมตอในอนาคตได
โดยใช เ ทคโนโลยี ร ะบบเป ด ซึ่ งไมมีคาใช จ ายในการเชื่ อมตอระบบภายนอก (indirect license) เช น
การเชื่อมตอกับ National e-Payment, FinTech เปนตน
6.3 ดานการรองรับนโยบายของรัฐ การพัฒนา New GFMIS Thai จะรองรับนโยบาย Digital
Government ของรัฐบาล และรองรับการจัดสรรงบประมาณทองถิ่น (อปท.) ตามนโยบายของรัฐบาล
6.4 การพัฒนาระบบ New GFMIS Thai ดานทางเลือกอื่น เชน Open Source จะเปนตนแบบ
การบริหารการเงินการคลัง และทางเลือกใหหนวยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ที่มีรูปแบบการ
ใชงานในลักษณะเดียวกัน
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองระบบการคลังภาครัฐ
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการใหสะดวก
รวดเร็ว
ผูรับบริการ
มีความพึงพอใจ

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
100

62
100

63
100

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
40

2
60

3
80

4
90

5
100
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3.1 โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai)
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1.

ประชุมคณะกรรมการ New GFMIS Steering Committee

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ตั้งคณะอนุกรรมการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ
ลงนามในสัญญา

จัดเตรียมโครงการ และรวบรวมขอมูล
เพื่อพัฒนาระบบ (Prepare Requirement)
6. ออกแบบระบบ (Design)

5 5

5 5

5

5

10
5 5 5 5 5 5

แผน
รอยละ

5.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

4.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

3.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

2.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

10

แผน
รอยละ

10 10

แผน
รอยละ

7.

พัฒนาระบบ (Development)

แผน
รอยละ

8.

ทดสอบระบบ (User Acceptance test : UAT)

แผน
รอยละ

9.

จัดเตรียมความพรอมและขอมูล เพื่อเขาสูระบบใหม

แผน
รอยละ

10. ฝกอบรม (Training)

แผน
รอยละ

11. เริ่มใชงานระบบ (Go Live)

แผน
รอยละ
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3.2 โครงการจัดทํารายงานรายรับรายจายเงินงบประมาณของรัฐบาล
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลาง โดยกองระบบการคลังภาครัฐ มีหนาที่จัดทําและพัฒนาระบบงานบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส โดยการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกตใช
ในการปรับกระบวนการดํา เนิน งานและการจัดการภาครัฐ ดานการงบประมาณ การเงิน การบั ญชี
และการพั ส ดุ ให เ ป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ นโยบายการปฏิ รู ป ระบบราชการที่ เ น น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลและความคลองตัวในการดําเนินงาน รวมทั้งการพัฒนารูปแบบรายงานมารองรับการใชงาน
ของระบบ นอกจากนั้นยังมีหนาที่ในการศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรายงานของ
ระบบงาน GFMIS เพื่อใชในการสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
จากการนําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) มาใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร
ซึ่ งขอมู ล ในระบบจะแสดงออกมาในรู ป ของกราฟหรื อ ตาราง โดยไมมีบ ทวิ เคราะห ส นับ สนุ น ในการ
ตั ด สิ น ใจของผู บ ริ ห าร ดั ง นั้ น จึ งเห็ น ควรที่จ ะมี การนํ า ขอ มูล ดั งกล า วมาทํา การวิ เ คราะห เพื่ อนํ าไป
สนับสนุนการบริหารในดานตาง ๆ จึงไดจัดทํา “โครงการจัดทํารายงานรายรับรายจายเงินงบประมาณ
ของรัฐบาล” ขึ้น เพื่อเปนการนําขอมูลในระบบ MIS มาใชใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. สาระสําคัญ
1. ประชุ ม เพื่ อ หารื อ รู ป แบบที่ เ หมาะสมในการจั ด ทํ า รายงานรายรั บ รายจ า ยเงิ น
งบประมาณของรัฐบาล
2. จัดทํารายงานพรอมบทวิเคราะหตามรูปแบบเพื่อนําเสนอผูบริหาร เพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบการกําหนดนโยบาย
3. นํา ขอมูลขึ้นเว็บไซตประชาสัมพัน ธและเผยแพร ให สํานั กงานคลังเขต/คลังจังหวั ด
ทราบผานชองทาง Intranet
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน
/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561
5. งบประมาณ
-

56

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
มีรายงานรายรั บรายจายเงิน งบประมาณของรัฐบาล เพื่อใชในการนําเสนอตอผูบ ริหาร
เปนรายไตรมาส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองระบบการคลังภาครัฐ
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล
การพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการใหสะดวก
รวดเร็ว

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
100

62
-

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
40

2
60

3
80

4
90

5
100
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3.2 โครงการจัดทํารายงานรายรับรายจายเงินงบประมาณของรัฐบาล
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1.
2.

รอยละ

ศึกษา วิเคราะหขอมูลในระบบ MIS และประชุมหารือรูปแบบ

แผน

ที่เหมาะสมในการจัดทํารายงานรายรับรายจายเงินงบประมาณ

รอยละ

จัดทํารายงานตามรูปแบบที่กําหนด และปรับปรุงขอมูล
ใหมีความครบถวน ถูกตอง

3.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน

นําเสนอรายงานรายรับจายเงินงบประมาณของรัฐบาลตอผูบริหาร
นําเสนอเพื่อพิจารณาแจงเวียนคลังเขต/คลังจังหวัด และนํารายงาน
เผยแพรทาง Intranet ของกรมบัญชีกลาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 20

แผน
รอยละ

20 20

แผน
รอยละ

4.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

10

แผน
รอยละ

10
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ดานที่ 4 ดานกฎหมายการคลัง
4.1 โครงการยกรางระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ....
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสํานักงบประมาณไดมีการเสนอแกไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แกไขเพิ่มเติ ม โดยยกเลิ กกฎหมายดังกล าวทั้งฉบั บและกําหนดขึ้น ใหมเปน รางพระราชบั ญญัติ
วิ ธี การงบประมาณ พ.ศ. .... ในการตรวจพิ จารณาร างกฎหมายดั งกล าวโดยคณะกรรมการกฤษฎี กา
คณะพิเศษ คณะกรรมการฯ ได มีการพิ จ ารณาควบคูไปกับ ร างพระราชบั ญ ญัติวิ นั ย การเงิน การคลั ง
ของรัฐ พ.ศ. .... โดยไดมีการตัดบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินสงคลัง ตามมาตรา 21 (2) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แกไขเพิ่มเติม ออกไปกําหนดขึ้นใหมไว ในพระราชบัญญัติวินั ยการเงินการคลัง พ.ศ. .... ส งผลให
บทบัญญัติที่กําหนดเกี่ยวกับฐานอํานาจในการออกระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินสงคลังนั้น ตามนัยมาตรา 21 (2) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนไปกําหนดไวในรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. .... (รางมาตรา 39) แทน
ประกอบกับรางพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ไดมีการกําหนดบทบัญญัติขึ้นใหมเกี่ยวกับ
การใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกระเบียบกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณไว
(รางมาตรา 37)
โดยที่รางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ไดกําหนดบทเฉพาะกาล
ใหกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให มี ผ ลใช บั ง คั บ ต อ ไปเท า ที่ ไ ม ขั ด หรื อ แย ง กั บ กฎหมายนี้ แ ละ
ใหดําเนินการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑใหแลวเสร็จเพื่อใหมีผลใชบังคับภายในหนึ่งป
นับ แตวั น ที่พระราชบัญ ญั ติใช บั งคับ (ร างมาตรา 86) ประกอบกับรั ฐ บาลไดกําหนดแผนยุ ทธศาสตร
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment Master Plan)
เพื่อผลั กดั น ให การพัฒ นาระบบการชํ าระเงิน ของไทยให เขาสู ร ะบบการชํ าระเงิน แบบอิเล็ กทรอนิ กส
(e-Payment) อยางครบวงจร บูรณาการ และยั่งยืน โดยมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร และให ดํ าเนิ นการแกไขกฎหมายและกฎระเบีย บที่เกี่ย วของเพื่อให เป น ไปตาม
แผนยุทธศาสตร ดังนั้น เพื่อให การดําเนินการในเรื่ องดังกล าวขางตน เป นไปอย างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงเห็นควรจัดใหมีโครงการ “ยกรางระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ
การนํ า เงิน สงคลั ง พ.ศ. ....” เพื่อใหส วนราชการใชเปน แนวทางในการปฏิบั ติงานและสอดคล องกับ
รางพระราชบัญญัติวินยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ตอไป
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2. สาระสําคัญ
ยกรางระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. .... ขึ้นใหม
เพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2560 ถึง มีนาคม 2562
5. งบประมาณ
300,000 บาท
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
มีระเบียบเพื่อรองรับวิธีปฏิ บัติในการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรั กษาเงิน และการนําเงิน
สงคลังของสวนราชการตามบทบัญญัติของรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ตลอดจน
วิธีปฏิบัตดิ านการเงินการคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกส
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
โดยที่ ร า งพระราชบั ญ ญั ติวิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. .... มาตรา 54 ไดมี การกํ าหนดให
บทบัญ ญั ติต ามมาตรา 21 แห งพระราชบัญญัติวิ ธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม
ใหยังคงใชบังคับตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎหมายวาดวยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ ใชบั งคับ ประกอบกับร างพระราชบั ญญัติวิ นัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
มาตรา 86 กําหนดใหการดําเนินการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตองดําเนินใหแลวเสร็จเพื่อใหมีผลใชบังคับภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
ใชบังคับ ดังนั้น ระยะเวลาในการดําเนินโครงการฯ จึงตองสอดคลองเปนไปตามระยะเวลาที่กฎหมาย
ทั้งสองฉบับกําหนด
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองกฎหมาย
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9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
100

62
100

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100
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4.1 โครงการยกรางระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ....
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ

รอยละ

สวนราชการ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

2. ประชุมหารือรวมกับหนวยงานภายในกรมบัญชีกลาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน

5

5

5

5

แผน
รอยละ

10 10 10

เพื่อรับฟงขอมูลจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
3. วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชในการยกรางระเบียบฯ

แผน
รอยละ

4. ยกรางระเบียบฯ และรับฟงความคิดเห็นจากสวนราชการตาง ๆ

แผน
รอยละ

5. เสนออธิบดีฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ
เพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีฯ

10 10 10
10 10 10 10

แผน
รอยละ

20 20 20 20
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4.2 โครงการยกรางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกใหหนวยงานของรัฐ
นําเงินนอกงบประมาณที่เกินความจําเปนสงคลังเปนรายไดแผนดิน
1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 62 กําหนดใหรัฐตองรักษาวินัยการเงินการคลัง
อยางเครงครัด เพื่อใหฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียภาพและมั่นคงอยางยั่งยืนตามกฎหมายวาดวย
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ที่ผานมาพิจารณาขอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว กําหนดให
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่ไมใชรัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีความจําเปนตองใชจาย
เงินนอกงบประมาณหรือมีเงินนอกงบประมาณมากเกินสมควร ใหกระทรวงการคลังเรียกใหหนวยงานของรัฐ
นําเงินดังกลาวสงคลัง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด
โดยเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (รางมาตรา 62)
ดังนั้น เพื่อเปนการรักษาวินัยการเงินการคลังเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณใหสอดคลองกับ
รางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... จึงเห็นควรจัดใหมีโครงการยกรางหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขใหหนวยงานของรัฐที่ไมใชรัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไมมีความจําเปนตอง
ใชจ ายเงินนอกงบประมาณหรื อมีเงินนอกงบประมาณมากเกินสมควร นํ าเงินดังกลาวส งคลังเปนรายได
แผนดินใหมีความเหมาะสม เพื่อใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตอไป
2. สาระสําคัญ
ยกรางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหหนวยงานของรัฐที่ไมใชรัฐวิสาหกิจและองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ไ ม มี ค วามจํ า เป น ต อ งใช จ า ยเงิ น นอกงบประมาณหรื อ มี เ งิ น นอกงบประมาณ
มากเกินสมควร นําเงินดังกลาวสงคลังเปนรายไดแผนดินขึ้น เพื่อใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติไปเปน
แนวทางเดียวกัน
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2560 ถึง มีนาคม 2562
5. งบประมาณ
-
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6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
กระทรวงการคลังมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหหนวยงานของรัฐที่ไมใชรัฐวิสาหกิจ
และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ไ ม มี ค วามจํ า เป น ต อ งใช จ า ยเงิ น นอกงบประมาณหรื อ มี เ งิ น นอก
งบประมาณมากเกิน สมควร นํ า เงิน ดั งกล า วส ง คลั งเป น รายได แผ น ดิน ที่ ถูก ตอ ง เหมาะสม และ
สอดคลองกับรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
โดยที่ร า งพระราชบั ญ ญั ติวิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. .... มาตรา 86 วรรคสอง
กําหนดใหการดําเนินการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
นี้ ต องดํ า เนิ น การให แล ว เสร็ จ เพื่อให มี ผ ลใช บั งคั บ ภายในหนึ่ งป นั บ แตวั น ที่พระราชบั ญญัติ นี้ ใช บั งคั บ
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการฯ จึงตองสอดคลองเปนไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดวย
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองกฎหมาย
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
100

62
100

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-
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4.2 โครงการยกรางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกใหหนวยงานของรัฐนําเงินนอกงบประมาณที่เกินความจําเปนสงคลังเปนรายไดแผนดิน
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ

แผน
รอยละ

สวนราชการ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
3. วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
ยกรางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

2. ประชุมหารือรวมกับหนวยงานภายในกรมบัญชีกลาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

5 10 10 10 10

แผน
รอยละ

5 10

แผน
รอยละ

10 10 10 10

ใหหนวยงานของรัฐนําเงินนอกงบประมาณที่เกินความจําเปน
สงคลังเปนรายไดแผนดิน
4. ยกรางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียก
ใหหนวยงานของรัฐนําเงินนอกงบประมาณที่เกิดความจําเปน

แผน
รอยละ

10 10 20

สงคลังเปนรายไดแผนดิน
5. เสนออธิบดีฯ เพื่อพิจารณา

แผน
รอยละ

20 20 20
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4.3 โครงการปรับปรุงระเบียบการใชจายเงินของสวนราชการที่ไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสํานักงบประมาณไดมีการเสนอแกไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แกไขเพิ่มเติ ม โดยยกเลิ กกฎหมายดังกล าวทั้งฉบั บและกําหนดขึ้น ใหมเปน รางพระราชบั ญญัติ
วิ ธี การงบประมาณ พ.ศ. .... ในการตรวจพิ จารณาร างกฎหมายดั งกล าวโดยคณะกรรมการกฤษฎี กา
คณะพิเศษ คณะกรรมการฯ ไดมีการพิจารณาควบคูไปกับรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. .... โดยได มี ก ารตั ด บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การนํ า เงิ น ส ง คลั ง และข อ ยกเว น ตามมาตรา 24
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม ออกไปกําหนดขึ้ นใหม ไว
ในพระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ยการเงิ นการคลั ง พ.ศ. .... ส งผลให บั ญญั ติ ในส ว นที่ ให อํ านาจรั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงการคลังและผูอํานวยการสํานักงบประมาณกําหนดระเบียบการจายเงินที่ไดรับอนุญาตใหเก็บไว
ใชจายได โดยไมต องนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน ตามมาตรา 24 วรรคหา แหงพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนไปกําหนดไวในรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
พ.ศ. .... แทน (รางมาตรา 34)
โดยที่รางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ไดกําหนดบทเฉพาะกาล
ใหกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให มี ผ ลใช บั ง คั บ ต อ ไปเท า ที่ ไ ม ขั ด หรื อ แย ง กั บ กฎหมายนี้ แ ละ
ใหดําเนินการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑใหแลวเสร็จเพื่อใหมีผลใชบังคับภายใน
หนึ่ งป นั บแต วั นที่ พระราชบั ญญัติ ใช บังคับ (รางมาตรา 86) ดังนั้ น จึ งเห็ นควรจั ดใหมีโครงการปรั บปรุ ง
ระเบี ยบการจ ายเงิ นของส วนราชการที่ ไม ต องนํ าส งคลั งเป นรายได แผ นดิ นตามพระราชบั ญญั ติ วิ ธี การ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงแกไขระเบียบการจายเงินที่ไดรับอนุญาต
ให เ ก็ บ ไว ใ ช จ า ยได โดยไม ต องนํ าส งคลั งเป นรายได แผ นดิ นที่ถู กต อง เหมาะสม และสอดคล องกั บร าง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ตอไป
2. สาระสําคัญ
ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บการจ า ยเงิ น ของส ว นราชการที่ ไ ม ต อ งนํ า ส ง คลั ง เป น รายได แ ผ น ดิ น
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติ
เปนแนวทางเดียวกัน
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/
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4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2560 ถึง มีนาคม 2562
5. งบประมาณ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สวนราชการมีระเบียบการจายเงินของสวนราชการที่ไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
ที่ถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
โดยที่รางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... มาตรา 86 วรรคสอง กําหนดให
การดํ าเนิ น การออกระเบี ยบ ข อบั งคั บ ประกาศ หรื อหลั กเกณฑ ให เป นไปตามพระราชบั ญญั ติ นี้
ต องดํ า เนิ น การให แล ว เสร็ จ เพื่อให มีผ ลใช บั ง คับ ภายในหนึ่ งป นั บ แตวั น ที่พระราชบั ญญัตินี้ ใช บั งคั บ
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการฯ จึงตองสอดคลองเปนไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดวย
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองกฎหมาย
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
100

62
100

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100
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4.3 โครงการปรับปรุงระเบียบการใชจายเงินของสวนราชการที่ไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ

แผน
รอยละ

สวนราชการ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
3. ปรับปรุงระเบียบการใชจายเงินของสวนราชการที่ไมตอง
นําเงินสงคลังเปนรายไดแผนดิน ตามพระราชบัญญัติ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

2. ประชุมหารือรวมกับหนวยงานภายในกรมบัญชีกลาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

5 10 10 10 10 10

แผน
รอยละ

5 10 10

แผน
รอยละ

10 10 10 10 20

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. เสนออธิบดีฯ เพื่อพิจารณา

แผน
รอยละ

20 20 20
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4.4 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการไดรับโดยมีวัตถุประสงค
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสํานักงบประมาณไดเสนอแกไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แกไขเพิ่มเติ ม โดยยกเลิกกฎหมายดังกล าวทั้งฉบั บและกําหนดขึ้นใหมเปนร างพระราชบั ญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... และในการตรวจพิจารณารางกฎหมายดังกลาวโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะพิเศษ คณะกรรมการฯ ไดมีการพิจารณาควบคูไปกับรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. .... โดยได มี ก ารตั ด บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การนํ า เงิ น ส ง คลั ง และข อ ยกเว น ตามมาตรา 24
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ออกไปกํ า หนดขึ้ น ใหม
ไวในรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... สงผลใหบทบัญญัติเกี่ยวกับการใชจายเงิน
ของสวนราชการที่มีผูมอบใหโดยมีวัตถุประสงคหรือเงินที่เกิดจากทรัพยสินซึ่งมีผูมอบใหเพื่อหาดอกผล
ในกิจการของสวนราชการนั้น ตามนั ยมาตรา 24 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติ ม เปลี่ ยนไปบั ญญัติไว ในร างพระราชบั ญญัติวิ นั ยการเงินการคลั งของรั ฐ
พ.ศ. .... แทน (รางมาตรา 34)
โดยที่รางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ไดกําหนดบทเฉพาะกาล
ใหกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่แก ไขเพิ่ม เติ ม ให มีผ ลใช บั ง คับ ต อไปเท าที่ไ มขัด หรื อแย งกับ กฎหมายนี้ และให
ดําเนินการออกระเบียบขอบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ ใหแลวเสร็จเพื่อใหมีผลใชบังคับภายใน
หนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัติใชบังคับ (รางมาตรา 86) ดังนั้น จึงเห็นควรจัดใหมีโครงการปรับปรุง
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการไดรับโดยมีวัตถุประสงค ตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติมเพื่อใหสวนราชการมีหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงิน
ที่ส ว นราชการได รั บโดยมีวัต ถุป ระสงคที่ถูกตองเหมาะสม และสอดคล องกับ ร างพระราชบั ญญัติวิ นั ย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ตอไป
2. สาระสําคัญ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ เงิ น ที่ ส ว นราชการได รั บ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค
เพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/
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4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2560 ถึง มีนาคม 2562
5. งบประมาณ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สวนราชการมีหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการไดรับ โดยมีวัตถุประสงค
ที่ถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
โดยที่รางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... มาตรา 86 วรรคสอง กําหนดให
การดํ าเนิ น การออกระเบี ยบ ข อบั งคั บ ประกาศ หรื อหลั กเกณฑ ให เป นไปตามพระราชบั ญญั ติ นี้
ต อ งดํ า เนิ น การให แ ล ว เสร็ จ เพื่ อ ให มี ผ ลใช บั ง คั บ ภายในหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการฯ จึงตองสอดคลองเปนไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดวย
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองกฎหมาย
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
100

62
100

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100
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4.4 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการไดรับโดยมีวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ

แผน
รอยละ

สวนราชการ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
3. ปรับปรุงหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

2. ประชุมหารือรวมกับหนวยงานภายในกรมบัญชีกลาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

5 10 10 10 10 10

แผน
รอยละ

5 10 10

แผน

ไดรับโดยมีวัตถุประสงค

รอยละ

4. เสนออธิบดีฯ เพื่อพิจารณา

แผน
รอยละ

10 10 10 10 20
20 20 20
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4.5 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการไดรับในลักษณะคาชดใช
ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแหงทรัพยสินและจําเปนตองจายเพื่อบูรณะทรัพยสิน
หรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมาตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสํานักงบประมาณไดเสนอแกไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แกไขเพิ่มเติ ม โดยยกเลิกกฎหมายดังกล าวทั้งฉบั บและกําหนดขึ้นใหมเปนร างพระราชบั ญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... และในการตรวจพิจารณารางกฎหมายดังกลาวโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะพิเศษ คณะกรรมการฯ ไดมีการพิจารณาควบคูไปกับรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. .... โดยได มี ก ารตั ด บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การนํ า เงิ น ส ง คลั ง และข อ ยกเว น ตามมาตรา 24
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ออกไปกํ า หนดขึ้ น ใหม
ไวในรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... สงผลใหบทบัญญัติเกี่ยวกับการใชจายเงิน
ที่ไดรับในลักษณคาชดใชความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแหงทรัพยและจําเปนตองจายเพื่อบูรณะทรัพยสิน
หรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมาตามนัยมาตรา 24 วรรคสี่ (1) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนไปบัญญัติไวในรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... แทน
(รางมาตรา 34)
โดยที่รางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ไดกําหนดบทเฉพาะกาล
ใหกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่แก ไขเพิ่ม เติ ม ให มีผ ลใช บั ง คับ ต อไปเท าที่ไ มขัด หรื อแย งกับ กฎหมายนี้ และให
ดําเนินการออกระเบียบขอบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ ใหแลวเสร็จเพื่อใหมีผลใชบังคับภายใน
หนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัติใชบังคับ (รางมาตรา 86) ดังนั้น จึงเห็นควรจัดใหมีโครงการปรับปรุง
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการไดรับในลักษณะคาชดใชความเสียหายหรือสิ้นเปลือง
แหงทรัพยสินและจําเปนตองจายเพื่อบูรณะทรัพยสินหรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมา ตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อใหสวนราชการมีหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
เงินที่สวนราชการไดรับในลักษณะคาชดใชความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแหงทรัพยสินและจําเปนตองจาย
เพื่อบูรณะทรัพยสินหรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมา ที่ถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับรางพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ตอไป
2. สาระสําคัญ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ เงิ น ที่ ส ว นราชการได รั บ ในลั ก ษณะค า ชดใช
ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแหงทรัพยสินและจําเปนตองจายเพื่อบูรณะทรัพยสินหรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมา
เพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน
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3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

เสริมสราง
นวัตกรรม

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

โครงการสนับสนุน

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2560 ถึง มีนาคม 2562
5. งบประมาณ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สวนราชการมีหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการไดรับในลักษณะคาชดใช
ความเสียหายหรือสื้นเปลืองแหงทรัพยสินและจําเปนตองจายเพื่อบูรณะทรัพยสินหรือจัดใหไดทรัพยสินคืน
มาที่ถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
โดยที่รางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... มาตรา 86 วรรคสอง กําหนดให
การดํ าเนิ น การออกระเบี ยบ ข อบั งคั บ ประกาศ หรื อหลั กเกณฑ ให เป นไปตามพระราชบั ญญั ติ นี้
ต อ งดํ า เนิ น การให แ ล ว เสร็ จ เพื่ อ ให มี ผ ลใช บั ง คั บ ภายในหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการฯ จึงตองสอดคลองเปนไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดวย
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองกฎหมาย
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
100

62
100

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-
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4.5 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการไดรับในลักษณะคาชดใชความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแหงทรัพยสินและจําเปนตองจายเพื่อบูรณะทรัพยสิน
หรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมาตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ

แผน
รอยละ

สวนราชการ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
3. ปรับปรุงหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการ
ไดรับลักษณะคาชดใชความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแหงทรัพยสิน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

2. ประชุมหารือรวมกับหนวยงานภายในกรมบัญชีกลาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 10 10 10 10 10

แผน
รอยละ

5 10 10

แผน
รอยละ

10 10 10 10 20

และจําเปนตองจายเพื่อบูรณะทรัพยสินหรือจัดใหไดทรัพยคืนมา
4. เสนออธิบดีฯ เพื่อพิจารณา

แผน
รอยละ

20 20 20
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4.6 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการไดรับตามโครงการชวยเหลือ
หรือรวมมือกับรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศอื่นใด
หรือบุคคลใดตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสํานักงบประมาณไดเสนอแกไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แกไขเพิ่มเติ ม โดยยกเลิกกฎหมายดังกล าวทั้งฉบั บและกําหนดขึ้นใหมเปนร างพระราชบั ญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... และในการตรวจพิจารณารางกฎหมายดังกลาวโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะพิเศษ คณะกรรมการฯ ไดมีการพิจารณาควบคูไปกับรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. .... โดยได มี ก ารตั ด บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การนํ า เงิ น ส ง คลั ง และข อ ยกเว น ตามมาตรา 24
แห งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ออกไปกํ า หนดขึ้ น ใหม
ไวในรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... สงผลใหบทบัญญัติเกี่ยวกับการใชจายเงินที่ไดรับ
ตามโครงการชวยเหลือหรือรวมมือกับรัฐบาลตางประเทศ องคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานาญ
พิเศษแหงสหประชาชาติ องคการระหวางประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด ไมวาจะเปนเงินใหกูหรือใหเปลา
รวมทั้งเงินที่สวนราชการไดรับสืบเนื่องจากโครงการชวยเหลือหรือรวมมือเชนวานั้น ตามนัยมาตรา 24
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนไปบัญญัติไว
ในรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... แทน (รางมาตรา 34)
โดยที่รางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ไดกําหนดบทเฉพาะกาล
ใหกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่แก ไขเพิ่ม เติ ม ให มีผ ลใช บั ง คับ ต อไปเท าที่ไ มขัด หรื อแย งกับ กฎหมายนี้ และให
ดําเนินการออกระเบียบขอบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ ใหแลวเสร็จเพื่อใหมีผลใชบังคับภายใน
หนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัติใชบังคับ (รางมาตรา 86) ดังนั้น จึงเห็นควรจัดใหมีโครงการปรับปรุง
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการไดรับตามโครงการชวยเหลือหรือรวมมือกับรัฐบาล
ตางประเทศ องคการระหวางประเทศอื่นใด หรือบุคคลใดตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อใหสวนราชการมีหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการไดรับตาม
โครงการความชวยเหลือ หรือรวมมือกับรัฐบาลตางประเทศ องคกรระหวางประเทศอื่นใด หรือ บุคคลใด
ที่ถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ตอไป
2. สาระสําคัญ
ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการไดรับตามโครงการชวยเหลือ
หรือรวมมือกับรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด เพื่อใหสวนราชการ
ถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน
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3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

เสริมสราง
นวัตกรรม

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

โครงการสนับสนุน

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2560 ถึง มีนาคม 2562
5. งบประมาณ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ส ว นราชการมี ห ลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ เงิ น ที่ ส ว นราชการได รั บ ตามโครงการ
ชวยเหลือหรือรวมมือกับรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด ที่ถูกตอง
เหมาะสม และสอดคลองกับรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
โดยรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... มาตรา 86 วรรคสอง กําหนดให
การดํ าเนิ น การออกระเบี ยบ ข อบั งคั บ ประกาศ หรื อหลั กเกณฑ ให เป นไปตามพระราชบั ญญั ติ นี้
ต อ งดํ า เนิ น การให แ ล ว เสร็ จ เพื่ อ ให มี ผ ลใช บั ง คั บ ภายในหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการฯ จึงตองสอดคลองเปนไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดวย
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองกฎหมาย
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
100

62
100

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-
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4.6 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการไดรับตามโครงการชวยเหลือหรือรวมมือกับรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศอื่นใด
หรือบุคคลใดตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ

แผน
รอยละ

สวนราชการ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
3. ปรับปรุงหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการ
ไดรับตามโครงการชวยเหลือ หรือรวมมือกับรัฐบาลตางประเทศ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

2. ประชุมหารือรวมกับหนวยงานภายในกรมบัญชีกลาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 10 10 10 10 10

แผน
รอยละ

5 10 10

แผน
รอยละ

10 10 10 10 20

องคการระหวางประเทศอื่นใดหรือบุคคลใด
4. เสนออธิบดีฯ เพื่อพิจารณา

แผน
รอยละ

20 20 20
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4.7 โครงการยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ....
1. หลักการและเหตุผล
สื บ เนื่ อ งจากสํ า นั ก งบประมาณได เ สนอแก ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยยกเลิ ก กฎหมายดั ง กล า วทั้ ง ฉบั บ และกํ า หนดขึ้ น ใหม
เปนร างพระราชบัญ ญัติวิ ธีการงบประมาณ พ.ศ. .... และในการตรวจพิจารณาร างกฎหมายดังกลาว
โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ คณะกรรมการฯ ไดมีการพิจารณาควบคูไปกับรางพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... โดยไดมีการตัดบทบัญญัติมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม ออกไปและกําหนดขึ้นใหมไวในรางพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลั งของรั ฐ พ.ศ. .... ส งผลให บทบั ญญัติ เกี่ยวกับอํานาจหน าที่ของรั ฐมนตรี ว าการกระทรวง
การคลังในสวนของการกําหนดระเบียบหรือขอบังคับวาดวยเงินทดรองราชการ ตามนัยมาตรา 21 (5)
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี การงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม เปลี่ ย นไปบั ญญั ติ ไว ในร า ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... แทน (รางมาตรา 41)
โดยที่รางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ไดกําหนดบทเฉพาะกาล
ใหกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม ใหมีผลใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายนี้ และใหดําเนินการ
ออกระเบียบขอบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ ใหแลวเสร็จเพื่อใหมีผลใชบังคับภายในหนึ่งปนับแต
วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ใช บั งคั บ (ร า งมาตรา 86) ดั งนั้ น จึ งเห็ น ควรจั ดให มี โ ครงการยกร างระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. .... เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
เกี่ย วกับการใชจา ยเงิน ทดรองราชการที่ถูกตอง เหมาะสม และสอดคล องกับร างพระราชบัญญัติวินั ย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ตอไป
2. สาระสําคัญ
ยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
สวนราชการถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2560 ถึง มีนาคม 2562
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5. งบประมาณ
120,000 บาท
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สวนราชการมีระเบียบเพื่อรองรับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใชจายเงินทดรองราชการที่ถูกตอง
เหมาะสม และสอดคลองตามบทบัญญัติของรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
โดยที่รางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... มาตรา 86 วรรคสอง กําหนดให
การดํ าเนิ น การออกระเบี ยบ ข อบั งคั บ ประกาศ หรื อหลั กเกณฑ ให เป นไปตามพระราชบั ญญั ติ นี้
ต อ งดํ า เนิ น การให แ ล ว เสร็ จ เพื่ อ ให มี ผ ลใช บั ง คั บ ภายในหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการฯ จึงตองสอดคลองเปนไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดวย
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองกฎหมาย
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
100

62
100

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100
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4.7 โครงการยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ....
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ

แผน
รอยละ

สวนราชการ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
3. วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
ยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

2. ประชุมหารือรวมกับหนวยงานภายในกรมบัญชีกลาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

10 10 10 10

แผน
รอยละ

10 10 10

แผน
รอยละ

10 10 10

พ.ศ. ....
4. ยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ
พ.ศ. .... และรับฟงความคิดเห็นจากสวนราชการที่เกี่ยวของ
5. เสนออธิบดีฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ
เพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีฯ

แผน
รอยละ

10 10 20 20

แผน
รอยละ

20 20
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4.8 โครงการยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ
เพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. ....
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสํานักงบประมาณไดเสนอแกไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แกไขเพิ่มเติม โดยยกเลิกกฎหมายดังกลาวทั้งฉบั บและกําหนดขึ้น ใหมเป นรางพระราชบั ญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... และในการตรวจพิจารณารางกฎหมายดังกลาวโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะพิเศษ คณะกรรมการฯ ไดมีการพิจารณาควบคูไปกับรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. .... โดยได มีการตั ด บทบั ญ ญั ติมาตรา 21 แห งพระราชบั ญญัติ วิ ธี การงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แกไขเพิ่มเติม ออกไป และกําหนดขึ้นใหมไวในรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
สงผลใหบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในสวนของการกําหนดระเบียบ
หรือขอบังคับวาดวยเงินทดรองราชการ ตามนัยมาตรา 21 (5) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนไปบัญญัติไวในรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. .... แทน (รางมาตรา 41)
โดยที่รางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ไดกําหนดบทเฉพาะกาล
ใหกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให มี ผ ลใช บั ง คั บ ต อ ไปเท า ที่ ไ ม ขั ด หรื อ แย ง กั บ กฎหมายนี้ แ ละ
ใหดําเนินการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ ใหแลวเสร็จ เพื่อใหมีผลใชบังคับภายใน
หนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัติใชบังคับ (รางมาตรา 86) ดังนั้น จึงเห็นควรจัดใหมีโครงการยกราง
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. .... เพื่อให
สวนราชการใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศที่ถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
ตอไป
2. สาระสําคัญ
ยกร า งระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช ว ยเหลื อ คนไทย
ในตางประเทศ พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2560 ถึง มีนาคม 2562

81

5. งบประมาณ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สวนราชการมีระเบียบเพื่อรองรับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
คนไทยในต า งประเทศที่ ถู ก ต อง เหมาะสม และสอดคล องตามบทบั ญ ญั ติ ข องร างพระราชบั ญญั ติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
โดยที่รางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... มาตรา 86 วรรคสอง กําหนด
ให การดํ าเนิ นการออกระเบี ยบ ขอบั งคับ ประกาศ หรื อหลั กเกณฑ ให เป นไปตามพระราชบั ญญัติ นี้
ต อ งดํ า เนิ น การให แ ล ว เสร็ จ เพื่ อ ให มี ผ ลใช บั ง คั บ ภายในหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการฯ จึงตองสอดคลองเปนไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดวย
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองกฎหมาย
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
100

62
100

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

82

4.8 โครงการยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. ....
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ

แผน
รอยละ

สวนราชการ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
3. วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
ยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

2. ประชุมหารือรวมกับหนวยงานภายในกรมบัญชีกลาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

10 10 10 10

แผน
รอยละ

10 10 10

แผน
รอยละ

10 10 10

เพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. ....
4. ยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ
เพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. ....

แผน
รอยละ

10 10 20 20

และรับฟงความคิดเห็นจากสวนราชการที่เกี่ยวของ
5. เสนออธิบดีฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ
เพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีฯ

แผน
รอยละ

20 20

83

4.9 โครงการยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัตกิ รณีฉุกเฉิน พ.ศ. ....
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสํานักงบประมาณไดเสนอแกไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แกไขเพิ่มเติม โดยยกเลิกกฎหมายดังกลาวทั้งฉบับและกําหนดขึ้นใหมเปนรางพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. .... และในการตรวจพิจารณารางกฎหมายดังกลาวโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะ
พิเศษ คณะกรรมการฯ ไดมีการพิจารณาควบคูไปกับรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.
.... โดยได มี ก ารตั ด บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 21 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แกไขเพิ่มเติม ออกไปและกําหนดขึ้นใหมไวในรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
สงผลใหบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในสวนของการกําหนดระเบียบ
หรือขอบังคับวาดวยเงินทดรองราชการ ตามนัยมาตรา 21 (5) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนไปบัญญัติไวในรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. .... แทน (รางมาตรา 41)
โดยที่รางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ไดกําหนดบทเฉพาะกาล
ใหกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม ใหมีผลใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายนี้ และใหดําเนินการ
ออกระเบี ย บ ข อบั ง คับ ประกาศ หรื อหลั กเกณฑ ให แล ว เสร็ จ เพื่อให มี ผ ลใช บั ง คับ ภายในหนึ่ งป
นับแตวันที่พระราชบัญญัติใชบังคับ (รางมาตรา 86) ดังนั้น จึงเห็นควรจัดใหมีโครงการยกรางระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. .... เพื่อให
ส ว นราชการใช เ ป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การใช จ า ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่ถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. .... ตอไป
2. สาระสําคัญ
ยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/
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4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2560 ถึง มีนาคม 2562
5. งบประมาณ
120,000 บาท
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สวนราชการมีระเบียบเพื่อรองรับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่ถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ....
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
โดยที่รางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... มาตรา 86 วรรคสอง กําหนด
ให การดํ าเนิ นการออกระเบี ยบ ขอบั งคับ ประกาศ หรื อหลั กเกณฑ ให เป นไปตามพระราชบั ญญัติ นี้
ต อ งดํ า เนิ น การให แ ล ว เสร็ จ เพื่ อ ให มี ผ ลใช บั ง คั บ ภายในหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการฯ จึงตองสอดคลองเปนไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดวย
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองกฎหมาย
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
100

62
100

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-
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4.9 โครงการยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ....
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ

แผน
รอยละ

สวนราชการ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
3. วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
ยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

2. ประชุมหารือรวมกับหนวยงานภายในกรมบัญชีกลาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

10 10 10 10

แผน
รอยละ

10 10 10

แผน
รอยละ

10 10 10

เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ....
4. ยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ

แผน

เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ....

รอยละ

10 10 20 20

และรับฟงความคิดเห็นจากสวนราชการที่เกี่ยวของ
5. เสนออธิบดีฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ
เพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีฯ

แผน
รอยละ

20 20
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4.10 โครงการยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อรองจาย
ตามโครงการเงินกูจากตางประเทศ พ.ศ. ....
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสํานักงบประมาณไดเสนอแกไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แกไขเพิ่มเติม โดยยกเลิกกฎหมายดังกลาวทั้งฉบับและกําหนดขึ้นใหมเปนรางพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. .... และในการตรวจพิจารณารางกฎหมายดังกลาวโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะ
พิเศษ คณะกรรมการฯ ไดมีการพิจารณาควบคูไปกับรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.
.... โดยไดมีการตัดบทบัญญัติมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่
แกไขเพิ่มเติ ม ออกไปและกําหนดขึ้นใหมไว ในร างพระราชบัญญัติวิ นัยการเงินการคลั งของรัฐ พ.ศ. ....
สงผลใหบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในสวนของการกําหนด
ระเบีย บหรือขอบังคับว าด วยเงินทดรองราชการ ตามนั ยมาตรา 21 (5) แห งพระราชบัญญัติวิธี การ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนไปบัญญัติไวในรางพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. .... แทน (รางมาตรา 41)
โดยที่รางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ไดกําหนดบทเฉพาะกาล
ใหกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่แก ไขเพิ่ม เติ ม ให มีผ ลใช บั ง คับ ต อไปเท าที่ไ มขัด หรื อแย งกับ กฎหมายนี้ และให
ดําเนินการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ ใหแลวเสร็จเพื่อใหมีผลใชบังคับภายใน
หนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัติใชบังคับ (รางมาตรา 86) ดังนั้น จึงเห็นควรจัดใหมีโครงการยกราง
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อรองจายตามโครงการเงินกูจากตางประเทศ พ.ศ. ....
เพื่ อให ส ว นราชการใช เ ป น แนวทางในการปฏิ บั ติง านเกี่ย วกั บ การใช จ ายเงิ น ทดรองราชการราชการ
เพื่อรองจายตามโครงการเงินกูจากตางประเทศที่ถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับรางพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ตอไป
2. สาระสําคัญ
ยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อรองจายตามโครงการเงินกู
จากตางประเทศ พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/
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4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2560 ถึง มีนาคม 2562
5. งบประมาณ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สวนราชการมีระเบียบเพื่อรองรับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อรองจาย
ตามโครงการเงินกูจากตางประเทศที่ถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามรางพระราชบั ญญัติวินั ย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
โดยที่รางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... มาตรา 86 วรรคสอง กําหนดให
การดํ าเนิ น การออกระเบี ยบ ข อบั งคั บ ประกาศ หรื อหลั กเกณฑ ให เป นไปตามพระราชบั ญญั ติ นี้
ต อ งดํ า เนิ น การให แ ล ว เสร็ จ เพื่ อ ให มี ผ ลใช บั ง คั บ ภายในหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการฯ จึงตองสอดคลองเปนไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดวย
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองกฎหมาย
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
100

62
100

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100
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4.10 โครงการยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อรองจายตามโครงการเงินกูจากตางประเทศ พ.ศ. ....
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ

แผน
รอยละ

สวนราชการ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
3. วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
ยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

2. ประชุมหารือรวมกับหนวยงานภายในกรมบัญชีกลาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

10 10 10 10

แผน
รอยละ

10 10 10

แผน
รอยละ

10 10 10

เพื่อรองจายตามโครงการเงินกูตางประเทศ พ.ศ. ....
4. ยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ

แผน

เพื่อรองจายตามโครงการเงินกูตางประเทศ พ.ศ. ....

รอยละ

10 10 20 20

และรับฟงความคิดเห็นจากสวนราชการที่เกี่ยวของ
5. เสนออธิบดีฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ
เพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีฯ

แผน
รอยละ

20 20
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4.11 โครงการยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ
ของสวนราชการในตางประเทศ พ.ศ. ....
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสํานักงบประมาณไดเสนอแกไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แกไขเพิ่มเติม โดยยกเลิกกฎหมายดังกลาวทั้งฉบับและกําหนดขึ้นใหมเปนรางพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. .... และในการตรวจพิจารณารางกฎหมายดังกลาวโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะ
พิเศษ คณะกรรมการฯ ไดมีการพิจารณาควบคูไปกับรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
.... โดยได มี ก ารตั ด บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 21 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แกไขเพิ่มเติม ออกไปและกําหนดขึ้นใหมไวในรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
สงผลใหบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในสวนของการกําหนด
ระเบียบหรือขอบังคับวาดวยเงินทดรองราชการ ตามนัยมาตรา 21 (5) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนไปบัญญัติไวในรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. .... แทน (รางมาตรา 41)
โดยที่รางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ไดกําหนดบทเฉพาะกาล
ใหกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ม เติ ม ให มี ผ ลใช บั ง คั บ ต อไปเท า ที่ไ ม ขั ด หรื อ แย ง กั บ กฎหมายนี้ และให
ดําเนินการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ ใหแลวเสร็จเพื่อใหมีผลใชบังคับภายในหนึ่งป
นับแตวันที่พระราชบัญญัติใชบังคับ (รางมาตรา 86) ดังนั้น จึงเห็นควรจัดใหมีโครงการยกรางระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการของสวนราชการในตางประเทศ พ.ศ. .... เพื่อใหสวนราชการ
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชจายเงินทดรองราชการของสวนราชการในตางประเทศ
ทีถ่ ูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ตอไป
2. สาระสําคัญ
ยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการของสวนราชการในตางประเทศ พ.ศ. ....
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/
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4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2560 ถึง มีนาคม 2562
5. งบประมาณ
70,000 บาท
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สวนราชการมีระเบียบเพื่อรองรับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใชจายเงินทดรองของสวนราชการ
ในตางประเทศที่ถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
โดยที่รางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... มาตรา 86 วรรคสอง กําหนดให
การดํ าเนิ น การออกระเบี ยบ ข อบั งคั บ ประกาศ หรื อหลั กเกณฑ ให เป นไปตามพระราชบั ญญั ติ นี้
ต อ งดํ า เนิ น การให แ ล ว เสร็ จ เพื่ อ ให มี ผ ลใช บั ง คั บ ภายในหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการฯ จึงตองสอดคลองเปนไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดวย
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองกฎหมาย
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
100

62
100

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100
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4.11 โครงการยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการของสวนราชการในตางประเทศ พ.ศ. ....
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ

แผน
รอยละ

สวนราชการ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
3. วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
ยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

2. ประชุมหารือรวมกับหนวยงานภายในกรมบัญชีกลาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

10 10 10 10

แผน
รอยละ

10 10 10

แผน
รอยละ

10 10 10

ของสวนราชการในตางประเทศ พ.ศ. ....
4. ยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ
ในตางประเทศ พ.ศ. .... และรับฟงความคิดเห็น

แผน
รอยละ

10 10 20 20

จากสวนราชการที่เกี่ยวของ
5. เสนออธิบดีฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ
เพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีฯ

แผน
รอยละ

20 20

92

ดานที่ 5 ดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
5.1 ดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐภายในประเทศ
5.1.1 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื่อเปดเผยขอมูล
การจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 โดยมีหลักการเพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
และการบริ หารพัสดุภ าครัฐ มีกรอบการปฏิบั ติงานที่เป นมาตรฐานเดีย วกัน มุงเนนการเป ดเผยขอมูล
ตอสาธารณชน เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม มีการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางที่คํานึงถึงวัตถุประสงคของการใชงานเปนสําคัญ ซึ่งจะกอใหเกิดความคุมคาในการใชจายเงิน
มีการวางแผนการดําเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหการจัดซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวม
ในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ซึ่งเปนมาตรการหนึ่งเพื่อปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะ
ทําใหเกิดความโปรงใสในการดํา เนิ นการจั ดซื้อจัดจางภาครัฐ อันจะเป นการสรางความเชื่อมั่นใหกับ
สาธารณชนและกอใหเกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
กรมบัญชีกลางไดวางกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-Government
Procurement : e-GP) เพื่อรองรับการดําเนินการตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจางฯ ใหเปนศูนยกลางขอมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่มีกระบวนการดําเนินการดวยระบบอิเล็กทรอนิกสอยางเต็มรูปแบบ
โดยมีขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางที่ครอบคลุมตั้งแตการไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ การวางแผนการจัดซื้อ
จัดจาง การเขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ผลการจัดซื้อจัดจาง จนกระทั่งสิ้นสุดภาระผูกพันตามสัญญา
นอกจากนี้ยังมีขอมูลอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยวของ อาทิเชน การรองเรียนและอุทธรณ การขอยกเวนผอนผัน
การไมปฏิบัติตาม พรบ. ปญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจาง การจัดชั้นและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูประกอบการ ขอมูลโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการกอสรางระบบ
โครงสรางพื้นฐานของประเทศ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST) เปนตน สงผล
ใหมีขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางจํานวนมาก ดังนั้น จึงจําเปนตองพัฒนาระบบการวิเคราะหและเปดเผย
ขอมูลเพื่อใหสอดคลองกับหลักการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โดยการใชขอมูลจากฐานขอมูลระบบ e-GP ซึ่งมีอยูมากมาย รวมถึงขอมูลจากฐานขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ที่เชื่อมโยงกับระบบ e-GP นําไปวิเคราะหเปนรายงานสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2. สาระสําคัญ
ศึกษาแนวทางการเปดเผยขอมูล ออกแบบและพัฒนาระบบการวิเคราะหและเปดเผยขอมูล
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ ผูคา
กับภาครัฐ ผูบริหารองคกร และผูสนใจทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลประกอบการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของเจ า หนา ที่รัฐ และผู คาในการจั ดซื้อจั ดจ างภาครัฐ โดยเชื่ อมโยงขอมูลกับ ระบบ e-GP ที่มีอยู และ
ฐานขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยในเบื้องตนตองสามารถเปดเผยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ดังนี้
1. รายงานแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป เพื่อใหผูที่สนใจทั่วไปสามารถทราบแผนการจัดซื้อ
จัดจางของหนวยงานภาครัฐตั้งแตตนปงบประมาณ เพื่อใหผูคากับภาครัฐใชในการวางแผนการเขารวม
เสนอราคา และประเมินเม็ดเงินที่จะเขาสูเศรษฐกิจในแตละเดือน/ไตรมาส โดยเบื้องตนสามารถเรียกดู
ขอมูลไดในมิติตาง ๆ อาทิเชน แผนการจัดซื้อจางรายกระทรวง/กรม รายเดือน/ไตรมาส รายพื้นที่/จังหวัด
รายประเภทสินคา เปนตน
2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหผูที่สนใจทั่วไปทราบผลการจัดซื้อจัดจางและการประหยัด
เงิ น งบประมาณ โดยรวมของหน ว ยงานภาครั ฐ ในมิ ติต าง ๆ อาทิ เ ช น ภาพรวมของแต ล ะประเภท
หนวยงาน กระทรวง/กรม พื้นที่/จังหวัด ชวงของวงเงินงบประมาณ ประเภทการจัดหา วิธีการจัดหา
ประเภทสินคาและบริการ จัดอันดับผลการจัดซื้อจัดจางสูงสุดตามมิติตาง ๆ เปนตน
3. รายงานติดตามความคืบหนาการดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหผูที่สนใจทั่วไป
สามารถตรวจสอบความคืบหนาของโครงการจัดซื้อจัดจาง โดยสามารถเรียกดูขอมูลความคืบหนาในแตละ
ขั้นตอน อาทิเชน เริ่มโครงการราง TOR รายงานขอซื้อขอจาง ประกาศเชิญชวน เสนอราคา พิจารณา
ผลอนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง ทําสัญญา รวมถึงความคืบหนาในการบริหารสัญญา เปนตน
4. รายงานระยะเวลาการดําเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหผูที่สนใจทั่วไปสามารถ
ตรวจสอบระยะเวลาในแตละขั้นตอนของโครงการจัดซื้อจัดจางวาสามารถดําเนินการไดตามที่ระเบียบ
กําหนดหรือไม มีความลาชาในขั้นตอนใด โดยสามารถเรียกดูขอมูลระยะเวลาในแตละขั้นตอนตั้งแต
เริ่ มโครงการร าง TOR รายงานขอซื้ อขอจ าง ประกาศเชิ ญชวน ขอรั บซื้อ/เอกสาร เสนอราคาพิจารณา
ผลอนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง อุทธรณ พิจารณาผลอุทธรณ ทําสัญญา รวมถึงระยะเวลาในการบริหารสัญญา
เปนตน
5. รายงานเปรียบเทียบราคาสินคาและบริการที่แตละหนวยงานจัดหาได รวมถึงเปรียบเทียบ
กับราคากลาง/ราคาอางอิง โดยสามารถเรียกดูขอมูลไดตามสินคา/บริการแตละประเภท และสามารถ
เปรียบเทียบราคาระหวางหนวยงาน พื้นที่/จังหวัด
6. รายงานการเขารว มกระบวนการจั ดซื้อจัดจางของผู คากับ ภาครัฐ เพื่อตรวจสอบผูคา
กับภาครัฐวามีการรับ/ซื้อเอกสาร การยื่นเสนอราคา การทําสัญญากับหนวยงานภาครัฐมากนอยเพียงใด
ความคืบหนาในการปฏิบัติงานตามสัญญา
7. รายงานพฤติกรรมตาง ๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง อาทิเชน พฤติกรรมการผูกขาดเปน
คูสัญญากับหนวยงานภาครัฐหนวยใดหนวยหนึ่ง หรือประเภทสินคาและบริการใดประเภทหนึ่ง พฤติกรรม
การสมยอมราคา (ผูคาเขารวมกระบวนการจัดซื้อจัดจางกับหนวยงานภาครัฐแตไมเคยไดเปนผูชนะ/คูสัญญา
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กับหนวยงานภาครัฐ หรือผูคามีการเสนอราคาใกลเคียง/ต่ํากวาวงเงินงบประมาณเพียงเล็กนอย พฤติกรรมการ
กําหนดรายการวัสดุเปนการเฉพาะ (ล็อคสเปค) ของหนวยงานภาครัฐ พฤติกรรมของผูคา ที่เสนอราคา
ควบคูกัน (คูเทียบ) เปนตน
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
พฤษภาคม 2560 ถึง เมษายน 2561
5. งบประมาณ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 3,837,800 บาท
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานภาครัฐ ผูคากับภาครัฐ และผูสนใจทั่วไป สามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจางทั้งประเทศไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ สามารถใชประกอบการตรวจสอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจางวาดําเนินการไดอยางถูกตอง โปรงใส มีประสิทธิภาพ และเปนธรรมหรือไม
นอกจากนี้ ส ามารถใช ข อ มู ล สารสนเทศดั ง กล า วสนั บ สนุ น การบริ ห ารงานของผู บ ริ ห ารองค ก รให มี
ประสิทธิภาพ ชวยในการประเมินปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อใชในการวางแผน กําหนดเปาหมายกลยุทธ
และคาดการณแนวโนมของการจัดซื้อจัดจางวานาจะเปนไปในทิศทางใด
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
เนื่องจากระบบเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางที่หนาเว็บไซต www.gprocurement.go.th
ต อ งใช ก ารประมวลผลข อ มู ล ที่ มี ค วามซั บ ซ อ น จึ ง จํ า เป น ต อ งประเมิ น สมรรถนะของเครื่ อ งแม ข า ย
(Report Server) ที่ใชงานอยูในปจจุบันวา สามารถรองรับการทํางานของระบบงานดังกลาวไดหรือไม
รวมทั้งประเมินผลกระทบตอระบบงานปจจุบันดวย
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการพัสดุภาครัฐ
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9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การใชจายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ถูกตอง คุมคา และ
ตรวจสอบไดทําให
สามารถผลักดันใหเงิน
เขาสูระบบเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
5

คาเปาหมาย
61
5

62
-

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1

2

3

4

5

ศึกษา
วิเคราะห
และ
กําหนด
แนวทาง

ออกแบบ
ระบบงาน

พัฒนา
รบบงาน

ทดสอบ
ระบบงาน

สามารถ
ใชงาน
และระบบ
มีความ
เสถียร
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5.1.1 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื่อเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา วิเคราะห และกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบฯ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

2. ออกแบบระบบงานเบื้องตนใหรองรับการดําเนินการ
ตามแนวทางฯ
3. จัดหาผูรับจางพัฒนาระบบและทําสัญญา

แผน
รอยละ
แผน
รอยละ

4. ผูรับจางดําเนินการพัฒนาระบบ และสงมอบงานงวดที่ 1

แผน
รอยละ

5. ผูรับจางดําเนินการพัฒนาระบบ และสงมอบงานงวดที่ 2

รอยละ
6. ทอสอบระบบงาน และตรวจรับ

15 15 15

แผน
รอยละ

7. ใชงานจริง

15 15

แผน

15

แผน
รอยละ

10
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5.1.2 โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP)
เพื่อรองรับรหัสสินคาของกระทรวงพาณิชย
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากรางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... มาตรา 47
ไดกําหนดไววา
“ใหกรมบัญชีกลางมีหนาที่จัดทําฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุ เพื่อใหหนวยงานของรัฐ
ใชเปนขอมูลประกอบการจัดซื้อจัดจางพัสดุนั้น และใหเผยแพรขอมูลดังกลาวระบบเครือขายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง
การกําหนดราคาอางอิงของพัสดุตองคํานึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้น และการกําหนดราคา
อางอิงของพัสดุอยางเดียวกันจะไมใชราคาเดียวกันทั่วประเทศก็ได
กรมบัญชีกลางตองปรับปรุงฐานขอมูลตามวรรคหนึ่ง อยางนอยปละสองครั้ง”
ซึ่งปจจุบันกรมบัญชีกลางเปนหนวยงานกลางที่ดําเนินการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสที่มีฐานขอมูลราคาสินคาและบริการที่หนวยงานของรัฐตาง ๆ ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ของทั้งประเทศ และเมื่อพิจารณาภารกิจใหมที่เนื่องมาจากมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลางจําเปนตองกําหนดรูปแบบ วิธีการ ตลอดจนเงื่อนไขตาง ๆ
เพื่อนํามากําหนดราคาอางอิงของสินคาและบริการจากฐานขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหมีมาตรฐาน
ถูกตอง เหมาะสม และเชื่อถือได ซึ่งปจจุบันกรมบัญชีกลางไดมีการเชื่อมโยงขอมูลรหัสสินคาและบริการ
กับหนวยงานที่มีการกําหนดรหัสในบางประเภทสินคาอยูแลว อาทิ การเชื่อมโยงขอมูลรหัสเวชภัณฑยา
กับศูนยพัฒนามาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขมาใชอางอิง
ในการระบุสินคาประเภทยาและเวชภัณฑในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (Electronic Government
Procurement : e-GP) ทําใหกรมบัญชีกลางมีฐานขอมูลราคาและฐานขอมูลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ
ที่เปนปจจุบัน ซึ่งกรมบัญชีกลางมีแผนที่จะเชื่อมโยงรหัสสินคาและบริการตาง ๆ กับหนวยงานอื่นที่มีการใชงาน
รหัสสินคาและบริการอยูแลวเพิ่มเติม ไดแก รหัส CSI CODE ของกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
ปจจุบันการคํานวณราคากลางงานกอสรางของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐตาง ๆ จะมี
การอางอิงขอมูลราคาวัสดุกอสรางจากบัญชีรหัสมาตรฐานของการกอสรางและวัสดุกอสราง (Construction
Specifications Institute : CSI CODE) ของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
ซึ่งเปนฐานขอมูลราคาสินคาที่มีความสําคัญ แตบางครั้งยังไมสอดคลองกับราคาวัสดุกอสรางที่มีการซื้อ
ขายจริงในทองตลาด ดังนั้น เพื่อใหกรมบัญชีกลางมีฐานขอมูลราคาอางอิงของสินคาประเภทวัสดุกอสราง
สอดคลองกับหมวดหมูสินคาวัสดุกอสรางที่กระทรวงพาณิชยกําหนด จึงเห็นควรพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อรองรับรหัสสินคาของกระทรวงพาณิชย
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2. สาระสําคัญ
พั ฒ นาระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-GP) ให เ ชื่ อ มโยงรองรั บ
รหั ส สิ น คา ของกระทรวงพาณิช ย ซึ่งในป จ จุ บั น การคํานวณราคากลางงานกอสร างของส ว นราชการ
หรือหนวยงานของรัฐตาง ๆ มีการอางอิงขอมูลราคาวัสดุกอสรางจากบัญชีรหัสมาตรฐานของการกอสราง
และวั สดุ ก อสร าง (Construction Specifications Institute : CSI CODE) ของสํ านั กดั ชนี เศรษฐกิ จการค า
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ซึ่งการปรับปรุงฐานขอมูลราคาวัสดุกอสรางอาจไมสัมพันธกับราคา
ในทองตลาด ดั งนั้ นเมื่อกรมบั ญชีกลางนํ ารหั สสิ น คาวั ส ดุกอสร างของกระทรวงพาณิช ย มากําหนดให
สวนราชการใชอางอิงเมื่อมีการจัดซื้อจัดจางสินคา ในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) จะทําให
กรมบัญชีกลางมีฐานขอมูลราคาอางอิงของวัสดุกอสรางที่เปนปจจุบันและนําไปใชอางอิงตอไปได
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

/

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
5. งบประมาณ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. กรมบัญชีกลางและกระทรวงพาณิชยมีฐานขอมูลราคาสินคาวัสดุกอสรางที่เปนปจจุบัน
2. กรมบัญชีกลางมีฐานขอมูลสินคาวัสดุกอสรางที่สวนราชการสามารถนําไปใชอางอิงในการ
กําหนดราคาอางอิงเพื่อคํานวณราคากลางได
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการพัสดุภาครัฐ
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9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
100

62
-

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

100

5.1.2 โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เพื่อรองรับรหัสสินคาของกระทรวงพาณิชย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษาวิเคราะหรหัสสินคาหมวดวัสดุกอสรางตามบัญชี
ตามบัญชีรหัสมาตรฐานของการกอสรางและวัสดุกอสราง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

10 10

Construction Specification Institute (CSI CODE)
2. ติดตอ และประสานงานกับกระทรวงพาณิชยเพื่อเชื่อมโยงขอมูล

แผน
รอยละ

3. จัดทําหนังสือแจงขอเชื่อมโยงรหัส CSI CODE
ของกระทรวงพาณิชย
4. พัฒนาระบบเชื่อมโยง

รอยละ

10 10

แผน
รอยละ

6. ใชระบบจริง

15 15

แผน
รอยละ

6. ปรับปรุงการทดสอบระบบ

5

แผน
รอยละ

5. ทดสอบระบบ

5 5

แผน

5 5

แผน
รอยละ

5
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5.1.3 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นการจัดซื้อจัดจางสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile Application)
1. หลักการและเหตุผล
ดวยนโยบายของรัฐบาลตองการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศโดยวางรากฐานเศรษฐกิจไทย
เขาสู ยุ คสั งคมดิ จิทัล เพื่อมุงหวั งให เทคโนโลยี ส ารสนเทศมีความสํ าคัญเชื่อมโยงกับ ทุกภาคส ว นและ
ลงลึ ก ไปในธุ ร กิ จ ตั้ ง แต ร ะดั บ ใหญ ไ ปถึ ง ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม โดยใช ร ะบบดิ จิ ทั ล ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรและเครือขายระหวางองคกร ซึ่งจะสงผลทําใหองคกร
สามารถตอบสนองความตองการ การบริการของลูกคาไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
ในปจจุบันองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดใหความสําคัญกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับ
อุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile Application) เนื่องจากอุปกรณเคลื่อนที่ไดเขามามีบทบาทอยางมากในการใช
ชีวิตประจําวันเพื่อสนองตอบความตองการใชงานทุกที่ทุกเวลา สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร เนื้อหาสาระ
ที่ห ลากหลายรู ป แบบอย า งไร ขี ด จํ า กั ด ด า นสถานที่แ ละเวลา อั น เป น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากการพั ฒ นา
เทคโนโลยีสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา และจํานวนผูใชอุปกรณเคลื่อนที่ที่เพิ่ม
มากขึ้นอยางตอเนื่อง และมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น เมื่อประชาชนไดกาวกระโดดเขาสูการใช
โทรศัพทมือถือเป น อุปกรณสํ าคัญ ในชีวิ ตประจํ าวั น แล ว หน ว ยงานภาครั ฐ จึ งจําเป น ตองปรั บเปลี่ ย น
แนวความคิดในการบริการใหเขากับประชาชน แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือของภาครัฐจึงสามารถ
ตอบสนองการใหบริการประชาชนไดอยางใกลชิด และตรงตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล
ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP)
ที่ใชอยูปจจุบันถูกพัฒนาอยูบนเว็บ (Web-based Application) ซึ่งสามารถเขาใชงานระบบผานเครื่อง
คอมพิ ว เตอร / โน ต บุ ค ที่ ส ามารถเชื่ อ มต อ อิ น เตอร เ น็ ต ได เ ท า นั้ น ทํ า ให เ กิ ด ข อ จํ า กั ด ในการใช ง าน
จึ งจํ า เป น ต องพัฒ นาโปรแกรมจั ด ซื้อ จั ดจ า งสํ า หรั บ โทรศัพท เคลื่ อนที่ (Mobile Application) เพื่อให
ผู ใ ช ง านสามารถเข า ใช ง านได อ ย า งสะดวกรวดเร็ ว สามารถเข า ถึ ง ข อ มู ล ข า วสารการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง
แบบ Push Notification โดยมีการแจงเตือน/แจงขาวสารตาง ๆ ตามที่เลือกรับ
2. สาระสําคัญ
พัฒ นาแอปพลิ เคชั นระบบการจั ดซื้อจัดจางภาครั ฐ ดว ยอิเล็กทรอนิกส (e-Government
Procurement : e-GP) โดยมีขอบเขตของงาน ดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะหความตองการใชงานของผูใชงานระบบ e-GP ทุกบทบาท
2. กําหนดรายละเอียดความตองการ (requirement) และออกแบบ (Detail Design)
3. พัฒนาและติดตั้งแอปพลิเคชัน
4. ทดสอบแอปพลิเคชันใหเปนไปตามแนวทางที่ไดออกแบบไวตามขอ 2
5. จัดทําคูมือการใชงานแอปพลิเคชัน
6. แจงเวียนผูที่เกี่ยวของ
7. นําแอปพลิเคชันขึ้นใชงาน
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3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

/

/

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

โครงการสนับสนุน

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
5. งบประมาณ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ยกระดั บคุณภาพบริการของรัฐให แกหนวยงานของรัฐและผูคากับภาครั ฐไดรั บความสะดวก
สบายในการเขาถึงบริการ e-Service ไดอยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2. เพิ่มชองทางการใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับผูใชงานในระบบ e-GP สามารถ
ใชงานไดอยางสะดวก งาย ทุกที่ ทุกเวลา
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
1. งบประมาณสําหรับพัฒนาโครงการ
2. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการพัสดุภาครัฐ
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
-

62
5

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1

2

3

4

ศึกษา ออกแบบ พัฒนา จัดทํา
วิเคราะห แอปพลิ แอปพลิ คูมือการ
และ
เคชั่นให เคชั่นให ใชงาน
กําหนด รองรับ รองรับ แอปพลิ
แนวทาง
การ
การ
เคชัน่
ดําเนิน ดําเนิน
การตาม การทาง
แนวทาง แนวทาง

5
สามารถ
ใชงาน
แอปพลิ
เคชั่น
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5.1.3 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นการจัดซื้อจัดจางสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile Application)
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา และวิเคราะหความตองการใชงาน
ของผูใชงานระบบ e-GP
2. กําหนดรายละเอียดความตองการ (Requirement)
และออกแบบ (Detail Design)
3. พัฒนา และติดตั้งแอปพลิเคชั่น

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

รอยละ
รอยละ

5 5
10 10
5 5 5 5 10 10

แผน
5 5 5

แผน
5

แผน
รอยละ

7. นําแอปพลิเคชั่นขึ้นใชงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน

รอยละ
6. แจงเวียนผูที่เกี่ยวของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน

รอยละ
5. จัดทําคูมือการใชงานแอปพลิเคชั่น

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน

รอยละ
4. ทดสอบแอปพลิเคชั่นใหเปนไปตามแนวทางที่ไดออกแบบไว

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

5

แผน
รอยละ

5
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5.1.4 โครงการจัดทําระบบซื้อสินคาและบริการดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Shopping)
1. หลักการและเหตุผล
ที่ผานมาประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตลอดเวลา ซึ่งตองอาศัยทรัพยากร
ธรรมชาติของประเทศเปนพื้นฐาน สงผลใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ทําใหทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดมีปริมาณลดลง การผลิตและการบริโภคที่มากขึ้นกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอม การผลิต
ผลงานทางดานนวัตกรรมของประเทศไทยยังไมไดรับการยอมรับเทาที่ควร
ปจจุบันรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของไดเล็งเห็นปญหาที่เกิดขึ้นจึงไดสงเสริมและสนับสนุน
กํา หนดนโยบาย เครื่องมือตา ง ๆ ในการปองกัน และรัก ษาสภาพแวดลอ มโดยเนน การจัดซื้อสิน คา
และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีฉลากเขียว เพื่อการฟนฟูปองกันและรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
และใหหนวยงานรัฐซื้อนวัตกรรมไทยเพื่อเปนการสงเสริมสินคาไทย และลดการพึ่งพิงตางประเทศ อันจะนํา
ไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป
ดังนั้น เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และสงเสริมการการจัดซื้อสินคาและบริการ
ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล อม มี ฉลากเขี ย ว และซื้ อนวั ต กรรมไทย กรมบั ญ ชี ก ลางจึ ง ได พั ฒ นาระบบ
e-Shopping สําหรับใหหนวยงานภาครัฐซื้อสินคาดังกลาวผานระบบดังกลาวตอไป
2. สาระสําคัญ
การดําเนินการโครงการพัฒนาระบบ e-Shopping เพื่อใหหนวยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ฉลากเขียว หรือเปนนวัตกรรมของประเทศไทย โดยสวนราชการ
สามารถเลือกซื้อผานระบบ e-shopping โดยไมมีการแขงขัน ทั้งนี้ สินคาและบริการดังกลาวตองได
มาตรฐานจากหนวยงานที่รับผิดชอบกอน ดังนี้
1. สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของกรมควบคุมมลพิษ
2. สินคาฉลากเขียว (green label) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. สินคาที่ขึ้นทะเบียนเปนบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.)
4. สินคา Framework Agreement
โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะหแนวทางการจัดทําระบบ e-shopping กฎระเบียบ และขอปฏิบัติสินคา
และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือมีฉลากเขียว หรือเปนนวัตกรรมของประเทศไทย
2. ศึกษาออกแบบระบบ e-shopping เพื่อใหสวนราชการซื้อสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม หรือมีฉลากเขียว หรือเปนนวัตกรรมของประเทศไทย
3. พัฒนาระบบ e-shopping
4. ทดสอบระบบงาน
5. นําระบบมาใชงาน
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3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

เสริมสราง
นวัตกรรม
/

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

โครงการสนับสนุน

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563
5. งบประมาณ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. มีระบบซื้อสินคาและบริการดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Shopping)
2. สวนราชการมีวิธีการจัดซื้อจัดจางที่มุงเนนลักษณะสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
โดยไมตองแขงขัน
3. สงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. ลดมลภาวะสิ่งแวดลอมโดยรวมภายในประเทศ
5. ผลักดันใหผูผลิตใชเทคโนโลยีและวิธีการผลิตที่สะอาด มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
เพื่อสงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแกผูผลิตเองในระยะยาว
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการพัสดุภาครัฐ
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล

ตัวชี้วัด
จํานวนระบบที่พัฒนา
หมายเหตุ :
ระบบ e-Shopping

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
-

62
-

63 64
1
ระบบ

เกณฑการใหคะแนน
1
-

2
-

3
-

4
-

5
1
ระบบ
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5.1.4 โครงการจัดทําระบบซื้อสินคาและบริการดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Shopping)
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา วิเคราะหแนวทางการจัดทําระบบ e-Shopping
พรอมทั้งกฎระเบียบ และขอปฏิบัติสินคาและบริการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

15 15

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือมีฉลากสีเขียว
หรือเปนสินคานวัตกรรมของประเทศไทย
2. ศึกษาออกแบบระบบ e-Shopping

แผน
รอยละ

3. ทดสอบระบบงาน

แผน
รอยละ

4. เริ่มนําระบบใชงาน

10 10 10 10
5 5

แผน
รอยละ

5 5 5 5
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5.1.5 โครงการเพิ่มสินคาและคุณลักษณะของสินคาสําหรับการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Market : e-Market)
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางไดดําเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(e-Government Procurement : e-GP) อยางครบวงจร เพื่อพัฒ นาการจัดซื้อจัดจางดว ยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสใหครบวงจร โดยลดการเผชิญหนาระหวางผูซื้อและผูขายใหนอยที่สุด โดยมีเปาหมาย
ใหผูซื้อและผูขายพบกันเฉพาะขั้นตอนการสงของ ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความโปรงใสในกระบวนการจัดซื้อ
สินคาและบริการ โดยการพัฒนาระบบ e-GP ระยะที่ 3 นี้ จะมีการพัฒนาระบบขอมูลสินคา (e-Catalog)
เพื่อรองรับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐผานการซื้อขายดวยระบบอิเล็กทรอนิกสรูปแบบใหมที่มีการพิจารณา
ประเภทของสินคาและบริการแทนการพิจารณาวงเงิน สําหรับการปฏิบัติงานในระบบ e-Market ที่เปน
วิธีการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่ไมมีความซับซอน มีมาตรฐานชัดเจนหรือเปนสินคาทั่วไป
เมื่อสวนราชการและผูคากับภาครัฐไดใชงานในระบบ e-Market และระบบ e-Catalog ไปแลว
ระยะหนึ่ง เห็นควรเพิ่มเติมสินคาที่ไมซับซอนสําหรับใหผูคากับภาครัฐบันทึกในระบบ e-Catalog และ
เพื่อใหสวนราชการใชในการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-Market โดยสินคาที่จะเพิ่มเติม ไดแก โตะทํางาน
เกาอี้สํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร Notebook เครื่องสแกนเนอร จอภาพ
เครื่องพิมพ และเครื่องคอมพิวเตอร Tablet เปนตน
2. สาระสําคัญ
การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-Market) กรมบัญชีกลางตองรวบรวม Catalog
สินคาจากผูคาสินคาในแตละผลิตภัณฑหลายแหงมารวมกันจนมีจํานวนมาก ซึ่งผูคาจําเปนตองลงทะเบียน
และระบุคุณลักษณะเฉพาะของสินคา (Specification) ที่ตองการขาย เมื่อสวนราชการมีความตองการซื้อ
ระบบจะสงประกาศใหกับผูคาที่ขายสินคาตามที่สวนราชการตองการมาเพิ่มสินคาในระบบ e-Catalog
และระบบ e-Market จึงเปนการเพิ่มทางเลือกใหกับหนวยงานภาครัฐ
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน
/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
-
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6. ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ
1. หนวยงานภาครัฐ
1.1 หนวยจัดซื้อภาครัฐสามารถจัดซื้อสินคาและบริการไดถูกตองตามวัตถุประสงคภายใต
ราคาที่ยุติธรรม
1.2 สวนราชการมีวิธีการจัดซื้อจัดจางที่มุงเนนที่ลักษณะสินคาและบริการควบคูกับจํานวน
วงเงินงบประมาณ ซึ่งแตกตางจากอดีตที่มุงเนนที่วงเงินงบประมาณเปนหลัก
1.3 ลดขั้นตอน และระยะเวลาของการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการลง โดยเฉพาะสินคา
และบริการที่คุณสมบัติไมซับซอน
1.4 พัฒนาการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหครบวงจร โดยใหผูซื้อและผูขาย
เจอกันนอยที่สุดหรือเจอหนากันในขั้นตอนการสงของ ซึ่งจะทําใหเกิดความโปรงใสในกระบวนการจัดซื้อ
สินคาและบริการ
2. ผูคาภาครัฐ
2.1 สนับสนุนใหผูคาภาครัฐหรือผูที่เกี่ยวของสามารถเขารวมการจัดซื้อจัดจางไดสะดวก
และเทาเทียมกัน อีกทั้งชวยพัฒนาสินคาและบริการใหมีความเปนมาตรฐานสําหรับจัดซื้อจัดจางกับภาครัฐ
มากยิ่งขึ้นดวย
2.2 สรางความเปนสากลใหกับผูประกอบการของไทยใหมีการดําเนินธุรกิจอยางเปนระบบ
และคุนเคยกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหภาคธุรกิจของไทย
ตอไป
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการพัสดุภาครัฐ
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล

ตัวชี้วัด
จํานวนสินคาที่เพิ่มสําหรับ
การจัดหาพัสดุดวยิธี e-Market

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
9
20

คาเปาหมาย
61
20

62
20

63
15

เกณฑการใหคะแนน
64
15

1
16

2
17

3
18

4
19

5
20
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5.1.5 โครงการเพิ่มสินคาและคุณลักษณะของสินคาสําหรับการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-Market)
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอมูล และเลือกสินคา
เขาสูระบบ e-Market
2. รวบรวมขอมูล เพื่อกําหนดคุณลักษณะสินคาที่จําเปนของสินคา
ที่เลือกเขาระบบ e-Market
3. จัดประชุมผูผลิตสินคาที่เพิ่มสําหรับการจัดหาพัสดุ
ดวยวิธี e-Market
4. นําเสนอสินคาที่เพิ่มสําหรับการจัดหาพัสดุดวยวิธี e-Market
ตอคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ)
5. แจงเวียนสินคาที่เพิ่มและประกาศที่ www.gprocurement.go.th

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผน
รอยละ

10 10

10 10

10 10

10 10

แผน
รอยละ

10 10

10 10

10 10

10 10

แผน
รอยละ

10 10

10 10

10 10

10 10

แผน
รอยละ

10 10 5 5

10 10 5 5

10 10 5 5

10 10 5 5

แผน
รอยละ

5 5

5 5

5 5

5 5
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5.1.6 โครงการศึกษาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ (Grading) ชวงที่ 2
1. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดประกาศ
ลงในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวัน ที่ 24 กุมภาพันธ 2560 และมีผ ลบั งคับใชเมื่อพน 180 วั น นับ ตั้งแต
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเปนกฎหมายใหมที่กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดซื้อจั ดจางและ
การบริหารงานพัสดุภาครัฐเพื่อใหเปนมาตรฐานกลางตามหลักสากลและสอดคลองกับหลักการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล สงเสริมใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ มุงการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตอสาธารณชนใหมากที่สุด เพื่อใหเกิดความโปรงใส
ตรวจสอบได และเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม เกิดความคุมคาในการใชจายเงินงบประมาณ
ทั้งนี้ การจั ด หาพัสดุ ให คํานึ งถึงคุณภาพและวัตถุประสงคการใช งานเป นสํ าคัญ ดังนั้น การพิจ ารณา
คัดเลือกผูประกอบการ จึงไมจําเปนตองใชเกณฑราคาต่ําสุดเสมอไปแลว ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 65 สรุปไดวา ในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน
ของหนวยงานของรัฐและวัตถุประสงคของการใชงานเปนสําคัญ โดยใหคํานึงถึงเกณฑราคาและพิจารณา
เกณฑอื่นประกอบดวย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หมวด 11 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 หมวด 7 การประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของผู ประกอบการ สรุปไดวาเพื่อประโยชน ของ
หน ว ยงานของรั ฐ ในการพิจ ารณาคัด เลื อกผู ยื่ น ข อเสนอที่ จ ะเข ามาเป น คูสั ญญากั บ หน ว ยงานของรั ฐ
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหหนวยงานของรัฐประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการที่เขารวม
การจั ด ซื้อ จั ด จ า งกั บ หน ว ยงานของรั ฐ โดยการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง านดั ง กล า ว ให พิ จ ารณาถึ ง
ความสามารถในการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามสัญญาของคูสัญญาเปนสําคัญหรือเกณฑอื่นประกอบดวยได
โดยให คํานึ งถึงคุณภาพและคุณสมบั ติที่เปน ประโยชน ตอหน วยงานของรัฐ และให มีการจัดลํ าดับชั้ น
ตามผลการประเมินผานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส สําหรับผูประกอบการรายใด
ที่มีผลการประเมินไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ไวชั่วคราว จนกวาจะมีผลการปฏิบัติงานผานเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านของผู ป ระกอบการให เ ป น ไปตามวิ ธี ก ารที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางกํ า หนดโดยความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการนโยบาย
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2. สาระสําคัญ
การจั ด ทํ า หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลผู ป ระกอบการที่ เ ข า ร ว มการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง
กับหนวยงานของรัฐใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 106 กําหนด กรมบัญชีกลางไดจางที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อดําเนินโครงการศึกษา
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ (Grading) ชวงที่ 2 กรณีศึกษาการจางงาน
กอสราง เพื่อนํามาใชเปนสวนหนึ่งของเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐ
โดยมี วั ต ถุป ระสงค เ พื่ อหาป จ จั ย ตั ว ชี้ วั ด ค าน้ํ าหนั ก เพื่อ กํา หนดหลั กเกณฑแ ละวิ ธี ก ารประเมิน ผล
การปฏิบั ติ งานที่เ หมาะสมควรผู ประกอบการงานกอสร าง 3 ประเภท ไดแก 1) งานกอสร างอาคาร
2) งานกอสรางทางสะพานและทอเหลี่ยม และ 3) งานกอสรางชลประทานใน 4 ชวงเวลา ไดแก 1) ชวงคัดเลือก
ผู ยื่ น เสนอราคากั บ หน ว ยงานของรั ฐ 2) ช ว งระหว างดํ าเนิ น งาน 3) ช ว งส ง มอบงาน (สิ้ น สุ ด สั ญญา)
และ 4) ชวงหลังจากการสงมอบงานตามนิติสัมพันธสัญญา (การรับประกันผลงาน) รวมทั้งศึกษาและเสนอแนะ
แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยหรือองคประกอบอื่นที่เกี่ยวของเพิ่มเติมนอกเหนือจากปจจัยที่สงผลตอความสามารถ
ในการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามสัญญาของคูสัญญา ทั้งนี้ เพื่อใหกรมบัญชีกลาง มีหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ (Grading) ที่มีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับและหนวยงานของ
รัฐสามารถนําไปใชประโยชนได
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน
/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง เมษายน 2561
5. งบประมาณ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
กรมบัญชีกลางมีหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ (Grading)
สําหรับใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการซึ่งเปนคูสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐ เพื่อนํ าผลการประเมินการปฏิบั ติงานของผู ประกอบการไปใช ประกอบเป นเกณฑหนึ่ งในการ
พิจารณาคัดเลือกขอเสนอของผูยื่นขอเสนอที่จะเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนา
และปรับ ปรุงประสิทธิ ภาพการจัดซื้ อจัดจางและการบริห ารพัสดุภ าครั ฐในภาพรวมใหมีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้นตอไป
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7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการพัสดุภาครัฐ
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
100

62
-

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100
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5.1.6 โครงการศึกษาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ (Grading) ชวงที่ 2
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. นําผลจากการจางที่ปรึกษาฯ จากมหาวิทยาลัยขอนแกน
ศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

10 10

และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตามแนวทางการวิจัย
2. จัดทํารางหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบการตามขอ 1 กับสวนงานที่เกี่ยวของ (ระบบ e-GP)

แผน
รอยละ

10 10

กอนนําเสนอหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ ดังกลาว
ตอคณะกรรมการนโยบายพิจารณาใหความเห็นชอบ
3. นําเสนอหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ ตอคณะกรรมการ
นโยบายพิจารณาใหความเห็นชอบ
4. แจงเวียนรางหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูประกอบการใหกับหนวยงานของรัฐ ผูมีสวนไดสวนเสีย ฯลฯ

แผน
รอยละ

20

แผน
รอยละ

10 10

เพื่อรับฟงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ
5. จัดทําหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูประกอบการ (Grading) ฉบับสมบูรณ เพื่อใหกรมฯ

แผน
รอยละ

20

ประกาศแจงเวียนใหกับหนวยงานของรัฐใชเปนแนวทางในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
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5.1.7 โครงการจางที่ปรึกษาวิเคราะหขอมูลราคาอางอิงเวชภัณฑยาตามบัญชีขอมูลรายการยา
และรหัสยาตามมาตรฐานของไทยในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP)
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากกรมบัญชีกลางไดมีนโยบายพัฒนาระบบการเงินการคลังสุขภาพใหเกิดความยั่งยืน
ในระยะยาว และกําหนดกลไกควบคุมคาใชจายดานยาใหเปนไปอยางสมเหตุสมผลในการรักษาผูปวย
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ โดยมีขอเสนอจัดทําบัญชีขอมูลยาและรหัสยาที่เปนมาตรฐาน
สําหรับใชในเบิกจายคารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานบริการทุกแหง พรอมทั้งสามารถเชื่อมโยง
กันได เพื่อใหมีขอมูลสารสนเทศในการบริหารการใชยาสําหรับใชในการกํากับ ติดตามการตรวจสอบ
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมอบใหศูนยพัฒนามาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) เครือสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข ซึ่งเปนหนวยงานที่มีภารกิจในการพัฒนามาตรฐานและกําหนดมาตรฐานระบบขอมูล
สุขภาพของประเทศ ศึกษาและพัฒนามาตรฐานบัญชีขอมูลยาและรหัสยา เพื่อใชสําหรับการเบิกจาย
ในระบบรักษาพยาบาลขาราชการตั้งแตป พ.ศ. 2556 ที่ผานมา
หลังจากกรมบัญชีกลางไดกําหนดใหสถานพยาบาลของทางราชการอางอิงบัญชีขอมูลยาและ
รหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT) ตามที่ไดให ศมสท. กําหนดในระยะหนึ่ง
พบวา รหัสบัญชียามีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมอยางตอเนื่องทุกเดือน ทําให ศมสท. ตองมีการขยาย
การดําเนินงานในการบํารุงรักษาเพื่อใหกลไกการบํารุงรักษามีความตอเนื่อง ซึ่งการเพิ่มเติมหรือปรับปรุง
จะตองศึกษาและพิจารณารายการเดิมที่มีในระบบ ใหรหัสมาตรฐาน เพื่อปรับใหมีความทันสมัยและ
ครอบคลุมรายการยาในระบบบริการสุขภาพ ซึ่งคาดวาจํานวนรหัสบัญชียาดังกลาวจะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ในอัตราคงที่ เนื่องจากผูผลิตยายังมีการขอเพิ่มรหัสใหมอยางตอเนื่องทุกวัน
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Market : e-Market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-Bidding)
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหกระทรวงการคลังนําแนวทางปฏิบัติสําหรับการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
กรมบัญ ชีกลางจึงไดนํา นโยบายดังกลาวไปสูการปฏิบัติโ ดยกําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัด หาพัส ดุ
ดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-Market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Bidding : e-Bidding) โดยนํา รหัส มาตรฐานบัญชีขอมูล และรหัสยามาตรฐานไทย TMT
ในชั้นมาตรฐาน GPU และ TPU ไปใชในระบบดังกลาว ดวยการกําหนดใหสวนราชการที่จัดซื้อเวชภัณฑ
ยาตองระบุรหัสบัญชียา TMT กอน จึงจะจัดซื้อจัดจางได เพื่อใหกรมบัญชีกลางวิเคราะหไดวายาชนิดใด
และคุณลักษณะใดบางที่โรงพยาบาลมีการจัดซื้อ อันจะนําไปสูการเปรียบเทียบราคายา รวมทั้งวิเคราะห
หาราคาอางอิงของยาไดอยางเหมาะสม
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2. สาระสําคัญ
1. ทบทวนมาตรฐานบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทยที่ใชอางอิงในการเบิกจาย
และควบคุมการใชยาระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
2. ปรับปรุงบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทยที่ใชในการเบิกจายของระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ
3. ศึกษาพัฒนากลไกการปรับปรุงบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทยเพื่อสนองตอ
ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
4. จัดทําบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานสําหรับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่เชื่อมโยงกับรหัส
มาตรฐานการเบิกจาย
5. กําหนดแนวทางการคํานวณราคาอางอิงจากฐานขอมูลรหัสยามาตรฐานของไทย และจัดทํา
รายงานราคาอางอิงของยาและเวชภัณฑที่อยูในบัญชีขอมูลยา
6. บริการถามตอบ และใหขอมูลบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน
/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
เงินฝากคาใชจายภาษีทองถิ่น 10% จํานวน 3,000,000 บาท
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. รัฐสามารถกําหนดนโยบายสวัสดิการคารักษาพยาบาล ตลอดจนระบบบริการสุขภาพ
ไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากฐานขอมูลราคาอางอิงยาและเวชภัณฑสะทอนราคาซื้อขายจริง
ในทองตลาด นอกจากนี้ยังชวยใหเห็นภาพของวงจรการจัดซื้อและจําหนายยาไดทั้งวงจร โดยเริ่มตั้งแต
โรงพยาบาลซื้อยาจากผูผลิตยาไปจนถึงการจําหนายยาของโรงพยาบาลไปยังประชาชนผูรับบริการ
2. กรมบัญชีกลางมีฐานขอมูลบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานที่เปนปจจุบัน และสามารถ
ใชอางอิงในการเบิกจายและควบคุมการใชยาระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานสําหรับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่เชื่อมโยงกับรหัสมาตรฐาน
การเบิกจายดวย
3. โรงพยาบาลตาง ๆ สามารถซื้อยาไดตรงตามความตองการและมีคุณภาพภายใตราคา
ที่เหมาะสม
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7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
1. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
2. ผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษาที่รับผิดชอบโครงการจะตองมีความรู ความสามารถ
เกี่ยวกับบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT) เปนอยางดี
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการพัสดุภาครัฐ
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
100

62
100

63
100

เกณฑการใหคะแนน
64
100

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100
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5.1.7 โครงการจางที่ปรึกษาวิเคราะหขอมูลราคาอางอิงเวชภัณฑยาตามบัญชีขอมูลรายการยาและรหัสยาตามมาตรฐานของไทยในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP)
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. กําหนดขอบเขตงาน/โครงการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

จากฐานขอมูลรหัสยามาตรฐาน
5. รายงานบัญชีขอมูลยา และรหัสยามาตรฐานของไทย

จากฐานขอมูลรหัสยามาตรฐาน

10 10

10 10

10 10

10 10

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

10 10

10 10

10 10

10 10

แผน
รอยละ

5 10

5 10

5 10

5 10

แผน
รอยละ

6. รายงานฉบับสมบูรณแนวทางการคํานวณราคาอางอิง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

4. รายงานเบื้องตนแนวทางการคํานวณราคาอางอิง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

3. จัดทําสัญญา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

2. จัดจางที่ปรึกษา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 5 5

แผน
รอยละ
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5.1.8 โครงการติดตามประเมินผลระบบการคํานวณราคากลางงานกอสราง
ของทางราชการดวยอิเล็กทรอนิกส
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางไดดําเนินการพัฒนาระบบการคํานวณราคากลางงานกอสรางของทางราชการ
ดวยอิเล็กทรอนิกส โดยนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวนการคํานวณราคากลาง
ในงานกอสรางของทางราชการ ทั้งนี้ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกสําหรับผูมีหนาที่คํานวณราคากลาง
ของหนวยงานภาครัฐ และเพื่อใหการกําหนดราคากลางงานกอสรางของทางราชการเปนไปอยางถูกตอง
สะดวก รวดเร็ว และเปนระบบอยางครบวงจร สามารถนําขอมูลรายละเอียดและขอกําหนดตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการกําหนดราคากลางงานกอสรางมาประมวลผล เพื่อใชประโยชนและเปนขอมูลสารสนเทศ
ในการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการกําหนดราคากลาง และ
การจัดจางกอสรางของทางราชการในภาพรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม
และตรวจสอบได รวมทั้ง เพื่อรองรับการประกาศเปดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคํานวณราคากลาง
ในงานกอสรางของหนวยงานภาครัฐใหเปนไปตามขอกําหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ใหเพิ่มความ
มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ซึ่งกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองดําเนินการจัดทําขอมูลรายละเอียดคาใชจาย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง โดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไวในระบบขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูได
เนื่องจากระบบการคํานวณราคากลางงานกอสรางของทางราชการดวยอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
เปนระบบที่ไดพัฒนาขึ้นใหม อาจมีบางสวนของระบบที่ยังขาดความสมบูรณ และอาจสรางปญหาในทางปฏิบัติ
สําหรับหนวยงานผูปฏิบัติ และเพื่อใหระบบดังกลาวมีความสมบูรณ และเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด
จึงมีความจําเปนตองดําเนินการสํารวจรวบรวมขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะของหนวยงานผูปฎิบัติ
และผูที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาวิเคราะหและประมวลผลสําหรับการทบทวนและปรับปรุงระบบการคํานวณ
ราคากลางงานกอสรางของทางราชการดวยอิเล็กทรอนิกสใหมีความครบถวน สมบูรณ และสอดคลอง
ตามหลักเกณฑการดําเนินงานของหนวยงานผูปฏิบัติตอไป จึงเห็นควรจัดทําโครงการติดตามประเมินผล
ระบบการคํานวณราคากลางงานกอสรางของทางราชการดวยอิเล็กทรอนิกส
2. สาระสําคัญ
สํารวจ และรวบรวมขอมูลจากผูปฎิบัติของหนวยงานภาครัฐ (สวนราชการ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ) และผูที่เกี่ยวของกับระบบการคํานวณราคากลาง
งานกอสรางของทางราชการดวยอิเล็กทรอนิกสทั้งในสวนกลางและในสวนภูมิภาค เพื่อนํามาประมวลผล
และเป น ข อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาทบทวนและปรั บ ปรุ ง ระบบคํา นวณราคากลางงานก อ สร า ง
ของทางราชการดวยอิเล็กทรอนิกส
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3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

เสริมสราง
นวัตกรรม

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

โครงการสนับสนุน

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
5. งบประมาณ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นํา ขอ มูล ประเด็น ปญหา รวมทั้งความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่ไดจ ากการติดตาม
และประเมินผล มาประกอบการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงระบบการคํานวณราคากลางงานกอสราง
ของทางราชการดวยอิเล็กทรอนิกสใหมีความสมบูรณและเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด สามารถคํานวณ
และประมวลผลขอมูลราคากลางงานกอสรางของหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง ครบถวน
สอดคลองตามสภาวการณ และขอเท็จจริงในทางปฏิบัติ
2. เปนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง
และการใชงานระบบการคํานวณราคากลางงานกอสรางของทางราชการดวยอิเล็กทรอนิกส
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการพัสดุภาครัฐ
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการใหสะดวก
รวดเร็ว

ตัวชี้วัด
ผลการสํารวจรวบรวม
ความคิดเห็นขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
-

62
1

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
-

2
-

3
-

4
-

5
1
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5.1.8 โครงการติดตามประเมินผลระบบการคํานวณราคากลางงานกอสรางของทางราชการดวยอิเล็กทรอนิกส
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. รวบรวมขอมูลระบบ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ
หลักเกณฑ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. จัดทํากรอบ และแนวทางในการสํารวจรวบรวมขอมูล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

10 10 10

แผน
รอยละ

3. จัดทําแบบสอบถาม และ/หรือวิธีอื่น ๆ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

5 5

แผน
รอยละ

4. จัดสงแบบสอบถาม และ/หรือวิธีการอื่น ๆ รวมทั้งขอกําหนดตาง ๆ

แผน

ใหสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ

รอยละ

10
5 5

และหนวยงานอื่นของรัฐที่กําหนด ดําเนินการ และสงคืนกรมฯ
5. รวบรวมและประมวลผลขอมูล

แผน
รอยละ

6. จัดทําขอเสนอและแนวทางในการทบทวน และปรับปรุง
ระบบคํานวณราคากลางงานกอสรางของทางราชการ

10 10

แผน
รอยละ

10 10

ดวยอิเล็กทรอนิกสเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
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5.1.9 โครงการติดตามประเมินผลการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Government Procurement : e-GP)
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางในฐานะหนวยงานกลางในการกํากับดูแลและบริหารจัดการดานการพัสดุ
และการจัด ซื้อจัด จา งภาครัฐ รวมทั้งการกําหนดและเสนอแนะแนวนโยบายและแนวทางการพัฒ นา
และปรับปรุงระบบบริหารจัดการดานการพัสดุและการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ สอดคลอง
ตามสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป กอใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และสรางความเปนธรรมใหกับ
ทุกฝาย นอกจากนี้ ยังทําหนาที่สงเสริม สนับสนุนใหคําปรึกษาแนะนําการบริหารจัดการดานการพัสดุ
และการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐตาง ๆ ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุภาครัฐและระบบงาน
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวย ดังนั้น เพื่อใหทราบวาหนวยงานภาครัฐไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยประการใด มีประเด็นปญหาในทางปฏิบัติที่ตองปรับปรุง
แกไขอยางไร จึงเห็นควรจัดทําโครงการติดตามประเมินผลดานการพัสดุและการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
ภาครัฐ
กระทรวงการคลังไดยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อกําหนดวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางใหสอดคลองกับหลักการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และไดดําเนินการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ ดว ยอิเ ล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ดว ยการกําหนดใหมีการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบ e-Bidding สําหรับการจัดซื้อหรือจางครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท และเปน
สิ น คา หรื องานบริ การที่ไม ได กํา หนดรายละเอี ย ดคุณ ลั กษณะเฉพาะของพั ส ดุไ ว ในระบบขอมูล สิ น ค า
(e-catalog) โดยใหดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electornic bidding : e-bidding)
และระบบ e-Market สําหรับการซื้อหรือจ างที่มีร ายละเอียดคุณลั กษณะเฉพาะของพัสดุที่ไมซับซอน
หรือเปนสินคาหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และไดกําหนดไวในระบบขอมูลสินคา (e-catalog) โดยให
ดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic market : e-market) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด ซึ่งจะชวยสรางมาตรฐานสากลและเปนที่ยอมรับใหกับระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทย
ไดเปนอยางดี
2. สาระสําคัญ
ดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐตามระเบียบคณะกรรมการ
นโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐและการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Market : e-Market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-Bidding)
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3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

เสริมสราง
นวัตกรรม

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

โครงการสนับสนุน

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
5. งบประมาณ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เสริมสรางความรูดานการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจางใหกับหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
อันจะนําไปสูการลดปญหาความคลาดเคลื่อนในทางปฏิบัติ
2. พัฒนาสื่อการเรียนรู ตลอดจนชองทางการสื่อสารตาง ๆ สําหรับใหหนวยงานและเจาหนาที่
ภาครัฐมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการการจัดซื้อจัดจางภาครัฐตอไป
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
ไดรับขอมูลที่ถูกตองจากหนวยจัดซื้อกลุมเปาหมายที่ดําเนินการติดตามและประเมินผล
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการพัสดุภาครัฐ
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการใหสะดวก
รวดเร็ว

ตัวชี้วัด
จํานวนรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการจัดซื้อจัดจาง
ของหนวยงานภาครัฐ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
-

62
1

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
-

2
-

3
-

4
-

5
1
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5.1.9 โครงการติดตามประเมินผลการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP)
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

5 5 10
5 5
5 5 10 10

แผน
รอยละ

5. จัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผล

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

4. วิเคราะหผลการติดตามประเมินผล และสรุปรวบรวมขอมูล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

3. ติดตาม และประเมินผล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

2. ออกแบบเครื่องมือที่จะใชสําหรับติดตาม และประเมินผล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

10 10

แผน
รอยละ

10 10
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5.1.10 โครงการพัฒนาระบบการบริหารโครงการกอสรางอิเล็กทรอนิกส
1. หลักการและเหตุผล
สําหรับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐโครงการกอสรางถือวาเปนโครงการที่มีความสําคัญ จากขอมูล
การจัดซื้อจัดจางดวยวิธี e-bidding พบวา โดยปกติโครงการกอสรางมีระยะเวลาดําเนินการยาวนาน
โดยเฉพาะขั้นตอนในชวงการบริหารสัญญา ดังนั้น การบริหารโครงการกอสรางในดานตาง ๆ จึงเปนสิ่งสําคัญ
เชน การควบคุมคุณภาพของวัสดุที่นํามาใชในการกอสราง การบริหารเวลาใหโครงการแลวเสร็จตาม
กําหนด การบริหารความปลอดภัยในการดําเนินการกอสราง การคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การ
บริหารทรัพยากรมนุษย และการบริหารระบบการชําระเงิน เปนตน โดยทุกกระบวนการของการบริหาร
โครงการกอสรางจะตองเปนไปดวยความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอตอสาธารณชน เพื่อที่
สวนราชการและประชาชนทั่วไปสามารถติดตามและตรวจสอบโครงการดวยขอมูลที่เปนปจจุบัน หากเกิด
ความผิดปกติสําหรับโครงการกอสราง ผูที่เกี่ยวของจะไดสามารถแกไขปญหาหรือยับยั้งการกอสราง
ได อ ย า งทัน ท ว งที จากเหตุ ผ ลที่ กล า วมาจึ ง กล า วได ว าการบริ ห ารโครงการกอ สร า งเป น งานที่สํ าคั ญ
และมีความจําเปนตองนําระบบอิเล็กทรอนิกสเขามาชวยเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ จึงเห็นควรพัฒนา
ระบบการบริหารโครงการกอสรางอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหการบริหารโครงการกอสรางภาครัฐของไทยเปนไป
อยางโปรงใส ลดการทุจริต มีการใชงบประมาณการกอสรางอยางเหมาะสม มีการใชวัสดุที่ไดคุณภาพ
ตามมาตรฐาน และดําเนินโครงการแลวเสร็จตามกําหนดเวลา โดยแบงเปน 4 ระบบงานยอย ดังนี้
1. ระบบการบริหารภาพรวมและขอมูลสรุปของโครงการ
เป น ระบบที่ ร วบรวมข อมู ล ที่ สํ า คั ญในการบริ ห ารโครงการก อสร างในภาพรวม เช น
งวดงาน งวดเงิน ความคืบ หน า ของโครงการ ที่ตั้งของโครงการ งบประมาณที่ใช ในการกอ สร า ง
ชื่อคูสัญญา มูลคาสัญญา ระยะเวลาของสัญญา ประเภทของสัญญา เปนตน โดยรายละเอียดทั้งหมด
มีวัตถุประสงคมุงใหสวนราชการมีขอมูลเพียงพอในการบริหารงานกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ระบบการบริหารความคืบหนาของโครงการ
เปนระบบที่มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลความคืบหนาในการทํางานของผูรับจาง
ในดานตาง ๆ ซึ่งประกอบดวยระบบงาน ดังตอไปนี้
2.1 แผนการทํางาน
เมื่ อ ผู รั บ เหมาลงนามในสั ญ ญากั บ ส ว นราชการแล ว จะต อ งส ง แผนการทํ า งาน
โดยระบุขั้นตอนการดําเนินการและระยะเวลาการดําเนินการในแตละขั้นตอน (Action plan) เปนรายเดือน
ตามที่ไดกําหนดไวในสัญญาผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนขอมูลตั้งตนในการ
บริหารโครงการงานกอสรางตอไป
2.2 ระบบรายงานความคืบหนาของโครงการ
ผูรั บ เหมาจะต องรายงานความคืบ หน าผานทางระบบอิเล็ กทรอนิ กส โดยแสดง
ใหเห็นถึงความกาวหนาของงานที่แลวเสร็จของโครงการในแตละงวดงานและในภาพรวมของโครงการวา
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เปนไปตามกําหนดหรือไม หากโครงการมีความลาชาจะตองแสดงเหตุผลในรายงานใหสวนราชการทราบ
ถึงปญหา เพื่อกําหนดแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน
2.3 ระบบแสดงความคืบหนาของโครงการผานภาพถาย/กลองวงจรปด
ผูรับเหมาจะตองถายภาพการกอสรางสงมาใหสวนราชการเจาของโครงการรับทราบ
ความคืบหนาเปนรายสัปดาห/รายเดือน หากโครงการที่มีขนาดใหญอาจกําหนดใหติดตั้งกลองวงจรปด
ไวยังสถานที่กอสราง เพื่อใหสวนราชการและสาธารณชนสามารถติดตามความกาวหนาของโครงการ
ไดอยางเปนปจจุบัน
2.4 ระบบการบริหารทรัพยากร
2.4.1 การบริ ห ารวั ส ดุ แ ละแหล ง วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช ใ นการก อ สร า งจะต อ งเป น ไป
ตามมาตรฐานที่กําหนดและเพียงพอตอความตองการ
2.4.2 การบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษย จ ะต องมี การรายงานคนงานที่ เขา มาทํ างาน
ในแตละวัน เพื่อใชเปนขอมูลในการตรวจสอบและกําหนดรูปแบบการจายเงินใหคนงานไดตรงตามเวลา
ที่ กํ า หนด และมี ส วั ส ดิ ก ารพื้ น ฐานอย า งเพี ย งพอ รวมทั้ ง ใช เ ป น ข อ มู ล ในการวิ เ คราะห ป ริ ม าณคน
ที่เหมาะสมกับปริมาณงาน และไดรับเงินคาจางอยางเปนธรรม โดยผูรับเหมาจะตองรายงานการบริหาร
ทรัพยากรผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสเปนรายวัน/รายสัปดาห/รายเดือน
3. ระบบการบริหารความปลอดภัยของโครงการ
ความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญในการบริหารงานกอสราง ดังนัน้ สวนราชการและผูรับเหมา
จะตองมีการกําหนดขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยตามหลักเกณฑหรือตามคูมือความปลอดภัย
ที่ กํ า หนดสํ า หรั บ งานแต ล ะประเภทอย า งเคร ง ครั ด และส ง รายงานการตรวจสอบผ า นทางระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหสวนราชการเจาของโครงการทราบตามระยะเวลาที่กําหนด เชน การตรวจสอบเครื่องจักร
ที่ในการกอสรางจะตองเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กําหนดเทานั้น หากไมไดมาตรฐานจะตอง
สั่งระงับการใชเครื่องจักรดังกลาวทันที เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวางการกอสราง
4. ระบบการบริหารเอกสารของโครงการ
เอกสารในโครงการกอสรางจะตองไดรับการอนุมัติผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส รวมทั้ง
ขอมูลการบริหารโครงการกอสรางจะตองไดรับการเปดเผยตอสาธารณชนอยางเพียงพอ เพื่อให
การ
บริหารโครงการกอสรางเปนไปอยางโปรงใส และลดการทุจริต โดยเอกสารตาง ๆ เหลานี้จะถูกเก็บไว ใน
ระบบอิเ ล็ กทรอนิ กส ทั้งหมด ซึ่ งเป น ขอมูล ที่จ ะนํ าไปใช ป ระโยชน ในอนาคตได เช น รายงานประวั ติ
การเกิด อุ บั ติ เ หตุ ร ะหว า งการกอสร าง อาจนํ ามาวิ เคราะห เ พื่อกําหนดนโยบายหรื อมาตรการตาง ๆ
เพื่อปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุซ้ําในอนาคต
5. ระบบเปดเผยขอมูล
การเป ด เผยข อ มู ล สํ า หรั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งมี ค วามสํ า คั ญ ในการเพิ่ ม ความโปร ง ใส
ลดการทุจริต และลดความผิดพลาดในการบริหารโครงการ ซึ่งจะมีการนําหลักเกณฑ Construction
Sector Transparency Initiative (CoST) มาใชในการเปดเผยขอมูลสําหรับโครงการกอสราง เพื่อยกระดับ
ความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของไทย โดยมีหลักการสําคัญ คือ กําหนด

126

เป น แนวทางการเป ด เผยขอมูล สํ าหรั บ โครงการกอสร างที่จ ะตองมีการเป ดเผยขอมูล อย างเหมาะสม
เพียงพอ ขอมูลมีความถูกตองและเชื่อถือได เพื่อเปนหลักประกันความโปรงใสและความรับผิดชอบ
ของผูที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ โดยสาธารณชนและผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถ
เขาถึงขอมูลไดงาย ขอมูลมีความนาเชื่อถือ ชัดเจน ตรวจสอบได สามารถติดตามและตรวจสอบโครงการ
ไดอยางสะดวก เพื่อลดการทุจริตและกอใหเกิดการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
2. สาระสําคัญ
1. ศึกษา วิ เ คราะห และกําหนดแนวทางการพัฒ นาระบบการบริ ห ารโครงการกอ สร า ง
อิเล็กทรอนิกส
2. กําหนดรายละเอียดความตองการ (Requirement) และออกแบบระบบงาน (Detail Design)
3. พัฒนาระบบ e-GP และระบบงานอื่นที่เกี่ยวของใหรองรับการดําเนินการตามแนวทาง
4. ทดสอบความพรอมของระบบงาน
5. แจงเวียนหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อซักซอมความเขาใจตามแนวทาง
6. นําระบบมาใชงานในระบบ e-GP
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน
/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2563
5. งบประมาณ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. มีระบบงานที่รองรับการพัฒนาระบบการบริหารโครงการกอสรางอิเล็กทรอนิกสในระบบ
e-GP ที่สามารถนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
2. สามารถยกระดับการบริหารงานโครงการกอสรางใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. กอใหเกิดความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล ซึ่งจะชวยลดการทุจริต และภาคประชาชน
สามารถเขามามีสวนรวมในการสังเกตการณไดสะดวกยิ่งขึ้น
4. มีแนวทางการพัฒนาระบบ e-GP ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
ไดรับขอมูลที่ถูกตองจากหนวยจัดซื้อที่ดําเนินการติดตามและประเมินผล
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการพัสดุภาครัฐ
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
-

62
100

63
100

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100
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5.1.10 โครงการพัฒนาระบบการบริหารโครงการกอสรางอิเล็กทรอนิกส
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา วิเคราะห และกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
การบริหารโครงการกอสรางอิเล็กทรอนิกส
2. กําหนดรายละเอียดความตองการ (Requirement)
และออกแบบระบบงาน (Detail Design)
3. พัฒนาระบบ e-GP และระบบงานอื่นที่เกี่ยวของใหรองรับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

รอยละ
รอยละ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 10 10 10 10 10
10 10 5 5 5 5

แผน

4. ทดสอบความพรอมของระบบงาน

แผน
รอยละ

ตามแนวทางฯ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน

รอยละ

6. นําระบบมาใชงานในระบบ e-GP

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน

การดําเนินการตามแนวทาง

5. แจงเวียนหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อซักซอมความเขาใจ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

10 10 10 10 10 10 10
10 5 5

แผน
รอยละ

5

แผน
รอยละ

5
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5.1.11 โครงการติดตามประเมินผลดานการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐใหเปนมาตรฐานกลางตามหลักสากลและสอดคลอง
กับหลักการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล สงเสริมการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางภาครัฐมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะใชบังคับกับ
หน ว ยงานของรั ฐ ทุกแห ง ไมว า จะเป น ราชการส ว นกลาง ราชการส ว นภู มิภ าค ราชการส ว นทองถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกรอิสระ องคกรตามรัฐธรรมนูญ หนวยธุรการของศาล มหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ หนวยงานในสังกัดรัฐสภา หรือในกํากับของรัฐสภา หนวยงานอิสระของรัฐ และกําหนด
ใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยการจัดทําขอตกลงคุณธรรม
เพื่อเปนเครื่องมือใหประชาชนไดมีโอกาสเขามาตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และมีการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางอยางครบวงจร
ตั้งแตการเปดเผยแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป การจัดทําประกาศเชิญชวน การประกาศผลผูชนะและ
การทําสัญญา ซึ่งเปนการสรางความโปรงใสในกระบวนการการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ รวมทั้งมีการกําหนดโทษ
ทางอาญากับเจาหนาที่หรือผูมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
การจั ด ซื้ อจั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 ต องระวางโทษจํ าคุ กตั้ งแต ห นึ่ งป ถึ งสิ บ ป
และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และผูใดเปนผูใชหรือผูสนับสนุนในการ
กระทําความผิดตองระวางโทษเทากับเจาหนาที่หรือผูมีอํานาจหนาที่นั้น ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน เกิดความโปรงใส และมีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน ซึ่งจะชวยลด
ปญหาการทุจริตในภาครัฐไดในอีกทางหนึ่ง โดยมีระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจาง
และการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 เป น กฎหมายลู ก รองรั บ การดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งตาม
พระราชบัญญัติฯ ที่กําหนด
กรมบัญชีกลางในฐานะหนวยงานกลางในการกํากับดูแลและบริหารจัดการดานการพัสดุ
และการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ รวมทั้งการกําหนด และเสนอแนะแนวนโยบาย แนวทางการพัฒนา และปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการดานการพัสดุและการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองตามสภาวการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป กอใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และสรางความเปนธรรมใหกับทุกฝาย นอกจากนี้
ยังทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาแนะนําการบริหารจัดการดานการพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง
ของหนวยงานของรัฐตาง ๆ ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งด ว ยวิ ธี ต ลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronic Market : e-Market)
และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-Bidding) และระบบการคํานวณราคากลาง
งานกอสรางของทางราชการดวยอิเล็กทรอนิกส ดังนั้นเพื่อใหทราบวาหนวยงานของรัฐไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยประการใด มีประเด็นปญหาในทางปฏิบัติที่ตอง
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ปรับ ปรุง แกไ ขอยา งไรบา ง จึง ไดเ ห็น ควรจัด ทํ า โครงการติด ตามประเมิน ผลดา นการจัด ซื ้อ จัด จา ง
และการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ
2. สาระสําคัญ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ข องหน ว ยงานของรั ฐ
ภายใตบังคับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน
/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563
5. งบประมาณ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เสริมสรางความรูดานการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจางใหกับหัวหนาและเจาหนาที่
พัสดุ อันจะนําไปสูการลดปญหาความคลาดเคลื่อนในทางปฏิบัติ
2. พัฒนาสื่อการเรียนรู ตลอดจนชองทางการสื่อสารตาง ๆ สําหรับหนวยงานและเจาหนาที่
ภาครัฐใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการการจัดซื้อจัดจางภาครัฐตอไป
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
ไดรับขอมูลที่ถูกตองจากหนวยจัดซื้อที่ไปดําเนินการติดตามและประเมินผล
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการพัสดุภาครัฐ
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9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการใหสะดวก
รวดเร็ว

ตัวชี้วัด
จํานวนรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลดานการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ
ของหนวยงานของรัฐ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
-

62
-

63
1

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1

2

3

4

5

-

-

-

-

1
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5.1.11 โครงการติดตามประเมินผลดานการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

10 10
10 10
5 5

แผน
รอยละ

5. จัดทํารายงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

4. วิเคราะห และสรุปรวบรวมขอมูล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

3. ติดตามและประเมินผล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

2. ออกแบบขอมูลที่จะใชสําหรับติดตาม และประเมินผล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

10 10 10 10

แผน
รอยละ

5 5
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5.1.12 โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาองคกรตนแบบที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจางในตางประเทศ
(การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ)
1. หลักการและเหตุผล
หนวยงานภาครัฐในประเทศไทยไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป เพื่อการจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการตาง ๆ เปนมูลคาถึงประมาณรอยละ 4 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ซึ่งในอดีต
การดําเนินการจัดซื้อจัดจางประสบปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ไดแก
1. ปญหาการรั่วไหลจากการทุจริต
2. ปญหาความไรประสิทธิภาพ มีความผิดพลาด และลาชาในการดําเนินการ
3. งานเอกสารปริมาณมาก
4. ภาครัฐจายคาสินคาและบริการในราคาสูง
5. การดําเนินการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบฯ
ปจจุบันกรมบัญชีกลางไดพัฒนาการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเขาสูระบบอิเล็กทรอนิกส (e-GP)
ซึ่งจะสงผลดีใหกับประเทศ กลาวคือ
1. ลดการรั่วไหลจากการทุจริตและความไรประสิทธิภาพที่มีอยูมากมายในระบบการจัดซื้อ
จัดจาง ซึ่งจะนําไปสูการลดคาใชจายของภาครัฐ และสงเสริมความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหาร
ราชการแผนดิน
2. สงเสริมใหการจัดซื้อจัดจางภาครัฐมุงไปสูระบบที่มีมูลคาเพิ่มมากขึ้น โดยลดทรัพยากร
ที่ตองใชไปกับการจัดซื้อจัดจาง เชน เวลาของเจาหนาที่ที่ใชไปกับงานเอกสารไปสูการพัฒนาทักษะชั้นสูง
ในการจัดซื้อจัดจางและบริหารทรัพยสิน
3. เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการซื้อสินคาหรือบริการที่มีความคุมคา
ปจจุบันในหลายประเทศไดปรับเปลี่ยนวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ โดยไดนํา
เทคนิคหรือรูปแบบการจัดซื้อจัดจางใหม ๆ เขามาปรับใชรวมกับการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
เชน ระบบ e-Shopping Framework Agreement เปนตน ซึ่งเปนแนวทางที่ชวยลดตนทุนในเรื่อง
งบประมาณ เวลา และบุคลากรที่ใชในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางของสวนราชการ ดังนั้น เพื่อใหการจัดซื้อ
จัดจางของประเทศสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนมาตรฐานสากล จึงเห็นควรศึกษา
เปรี ย บเที ย บการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งกับ ประเทศตน แบบที่ไดรั บ การยอมรับ จากนานาชาติ รวมทั้ง ศึก ษา
ความเปนไปได และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการนําเทคนิคและรูปแบบการจัดซื้อจัดจางใหม ๆ ที่เปนสากล
เขามาปรับใชกับรูปแบบการจัดซื้อจัดจางปจจุบัน ซึ่งในทายที่สุดจะสงผลทําใหกรมบัญชีกลางสามารถปรับปรุง
และยกระดับระบบการจัดซื้อจัดจางใหเปนที่ยอมรับกับมาตรฐานสากลตอไป

134

2. สาระสําคัญ
ดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาศึกษาองคกรตนแบบที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจางในประเทศตาง ๆ
โดยที่ปรึกษามีขอบเขตของงาน ดังนี้
1. ศึกษา รวบรวม และเปรียบเทียบแนวทางการจัดซื้อจัดจางภาครัฐในประเทศตาง ๆ
2. ศึกษา และเสนอแนวทางพัฒนาและปรั บปรุ งโครงสร างกฎหมายและระบบการจั ดซื้ อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อนําไปสูการยกระดับการจัดซื้อจัดจางของประเทศไทยสูมาตรฐานสากล
ตอไป
3. ศึกษาดูงานในองคกรที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจางภาครัฐในตางประเทศที่ไดรับการยอมรับ
ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน
/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
3,000,000 บาท
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางกฎหมายและระบบการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อนําไปสูการยกระดับสูระดับสากลตอไป
2. รูปแบบการจัดซื้อจัดจางแบบ e-Shopping สําหรับปรับใชในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ของประเทศไทย
3. ขอมูลแนวทางการจัดซื้อจัดจางภาครัฐในประเทศตาง ๆ
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการพัสดุภาครัฐ

135

9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การใชจายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ถูกตอง คุมคา
และตรวจสอบได
ทําใหสามารถผลักดัน
ใหเงินเขาสูระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
-

62
-

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
1

1
-

2
-

3
-

4
-

5
1
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5.1.12 โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาองคกรตนแบบที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจางในตางประเทศ (การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ)
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. จัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR)/จัดจางที่ปรึกษาฯ/

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

2. ที่ปรึกษาเริ่มดําเนินงานตามขอบเขตงานที่กําหนด

แผน
5 5 10 10

แผน
5 5 10

แผน
รอยละ

5. ตรวจรับผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 5

รอยละ
4. ตรวจรับผลการศึกษาเบื้องตน ปรับปรุงแกไขผลการศึกษา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอยละ
รอยละ

3. ศึกษาดูงานในตางประเทศ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน

ลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษา เพื่อศึกษาองคกรตนแบบ
ที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจางในประเทศตาง ๆ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

10 10

แผน
รอยละ

10 10
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5.1.13 โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เพื่อยกระดับการจัดซื้อจัดจางสูมาตรฐานสากล
1. หลักการและเหตุผล
หนวยงานภาครัฐในประเทศไทยไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป เพื่อการจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการตาง ๆ เปนมูลคาถึงประมาณรอยละ 4 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ซึ่งในอดีต
การดําเนินการจัดซื้อจัดจางประสบปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ไดแก
1. การรั่วไหลจากการทุจริต
2. ความไรประสิทธิภาพ มีความผิดพลาด และลาชาในการดําเนินการ
3. งานเอกสารปริมาณมาก
4. ภาครัฐจายคาสินคาและบริการในราคาสูง
5. การดําเนินการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบฯ
ปจจุบันกรมบัญชีกลางไดพัฒนาการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเขาสูระบบอิเล็กทรอนิกส (e-GP)
ซึ่งจะสงผลดีใหกับประเทศ กลาวคือ
1. ลดการรั่วไหลจากการทุจริตและความไรประสิทธิภาพที่มีอยูมากมายในระบบการจัดซื้อ
จัดจาง ซึ่งจะนําไปสูการลดคาใชจายของภาครัฐ และสงเสริมความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหาร
ราชการแผนดิน
2. สงเสริมใหการจัดซื้อจัดจางภาครัฐมุงไปสูระบบที่มีมูลคาเพิ่มมากขึ้น โดยลดทรัพยากร
ที่ตองใชไปกับการจัดซื้อจัดจาง เชน เวลาของเจาหนาที่ที่ใชไปกับงานเอกสารไปสูการพัฒนาทักษะชั้นสูง
ในการจัดซื้อจัดจางและบริหารทรัพยสิน
3. เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการซื้อสินคาหรือบริการที่มีความคุมคา
กรมบัญชีกลางในฐานะที่เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ตลอดจนเปนศูนยกลางขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเขาถึงแหลงขอมูล
การจัดซื้อจัดจางและพัสดุภาครัฐไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ครบถวน และทั่วถึง รวมทั้งกําหนดกฎ ระเบียบ
และการกําหนดรูปแบบการเขาถึงโครงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐสําหรับหนวยงานภาครัฐทั้งประเทศ ดังนั้น
จึงปฏิเสธไมไดวาการรวมกลุมประชาคมอาเซียน จะสงผลกระทบโดยตรงกับรูปแบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
เห็นไดจากปริมาณผูคากับภาครัฐจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ผูคาที่เปนชาวตางชาติยังมีขอจํากัด
อยูหลายประการในการเขารวมการจัดซื้อจัดจางกับภาครัฐ เนื่องจากปจจุบันไมมีเว็บไซตใหผูคาตางชาติ
เขาคนหาขอมูลจัดซื้อจัดจาง อีกทั้งขอมูลการจัดซื้อจัดจางตลอดจนเอกสารตาง ๆ สวนใหญยังเปนภาษาไทย
เชน กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ประกาศจัดซื้อจัดจาง ประกาศผูชนะการเสนอราคา เปนตน ดังนั้น
หากประเทศไทยเขารวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC)
อยางเต็มตัว จะตองมีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) และเว็บไซต
www.gprocurement.go.th เพื่อสงเสริมการแขงขันอยางเสรี และลดอุปสรรคของผูคาตางชาติใหสามารถ
เขาถึงขอมูลการจัดซื้อจัดจางที่จําเปนได
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2. สาระสําคัญ
จัดจางที่ปรึกษาดําเนินการศึกษาการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(e-GP) ใหรองรับการเปดตลาด AEC และมาตรฐานสากล
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

เสริมสราง
นวัตกรรม

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

โครงการสนับสนุน

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
3,000,000 บาท
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP)
เพื่อการเปดตลาด AEC และใหเปนมาตรฐานสากล
2. มีเว็บไซตที่เปนภาษาอังกฤษ และสนับสนุนใหผูคาตางชาติสามารถเขาถึงขอมูลได
3. ผูคาตางประเทศสามารถเขาถึงขอมูลการจัดซื้อจัดจางได
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการพัสดุภาครัฐ
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
55
59
60
-

คาเปาหมาย
61
-

62
-

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
100

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100
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5.1.13 โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เพื่อยกระดับการจัดซื้อจัดจางสูมาตรฐานสากล
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. จัดทํารางขอบเขตงาน (TOR)/จัดจางที่ปรึกษาฯ/
ลงนามสัญญาจางที่ปรึกษา เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาปรับปรุง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

5 5

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP)
2. ที่ปรึกษาฯ ดําเนินงานตามขอบเขตของงานที่กําหนด

แผน
รอยละ

3. ที่ปรึกษาฯ ดําเนินการจัดทํารางรายงานผลการศึกษา

รอยละ
4. ที่ปรึกษาฯ ดําเนินการแปลเอกสารที่กําหนดในสัญญา
เปนภาษาอังกฤษ
5. ที่ปรึกษาฯ สงรายงานผลการศึกษา และปรับปรุง
หนา www.gprocurement เปนภาษาอังกฤษ

5 5 10 10

แผน
10 10

แผน
รอยละ

10 10

แผน
รอยละ

5 5 10
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5.2 ดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐระหวางประเทศ
5.2.1 โครงการขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
1. หลักการและเหตุผล
จากการที่องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) ไดสํารวจ
ระดับปญหาการคอรรัปชั่นประเทศตาง ๆ เพื่อจัดทําดัชนีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perceptions
Index : CPI) ซึ่งพบวา ลาสุดประเทศไทยอยูในอันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก
และประเทศไทยอยูในอันดับที่ 3 ไดคะแนนเพียง 35 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียน
ประเทศไทยตามหลังประเทศสิงคโปรที่ไดคะแนนถึง 84 คะแนน และประเทศมาเลเซียที่ไดคะแนน 52 คะแนน
ซึ่งอยูในอันดับที่ 7 และ 50 ของการจัดอันดับทั้งหมด ถือวาภาพลักษณดานปญหาคอรรัปชั่นของประเทศไทย
ยังอยูในเกณฑที่รุนแรง ขาดความโปรงใส โดยเงินงบประมาณของภาครัฐในการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละปมีมูลคาสูงประมาณ 8.33 แสนลานบาท
คิดเปนสัดสวนรอยละ 7 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) รวมทั้งมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
ซึ่งการจัด ซื้อจัด จา งดังกลา วตองมีความโปรงใส เพื่อใหการใชจายเงินของภาครัฐมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนตอประเทศอยางแทจริง และเพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นตอนักลงทุนตางประเทศในการ
เขามาลงทุนในโครงการที่สําคัญของประเทศไทย
เมื่อคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เขามาบริหารราชการไดกําหนดยุทธศาสตรในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นอยางยั่งยืน และรัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นสรางความไมเปนธรรมและเหลื่อมล้ําในสังคม ไมจูงใจ
ใหนักลงทุนเขามาประกอบการในประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ และความซื่อสัตยสุจริต
ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวา
เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติ เชน การจัดซื้อจัดจาง การใชจายเงินภาครัฐ
ปจจุบันรัฐบาลไดใหความสําคัญกับเรื่องการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น จึงกําหนดให
ยุทธศาสตรรัฐบาลการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเปนหนึ่งในนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาล ซึ่งไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานดังกลาว
และเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตอตานการทุจริต
แหงชาติเสนอใหนําแนวทางการใชระบบขอตกลงคุณธรรม ซึ่งเปนขอตกลงรวมกันที่เปนลายลักษณอักษร
กําหนดใหมีการลงนามรวมกัน 3 ฝาย ระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชนที่จะเขาเสนอราคาในการจัดซื้อ
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จัดจางภาครัฐวา จะรวมกันทําใหการจัดซื้อจัดจางเปนไปดวยความโปรงใส เปนธรรม และมีบุคคลที่ 3
ที่มาจากภาคประชาสังคมรวมเปนผูสังเกตการณ (Observer) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดกําหนดใหหมวด 2 การมี
สวนรวมของภาคประชาชนและผูประกอบการในการปองกันการทุจริต มีหนาที่ในการกําหนดแนวทาง
วิธีการจัดทําขอตกลงคุณธรรมและวิธีการอื่น เพื่ออํานวยความสะดวกใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2. สาระสําคัญ
การนํ า ข อ ตกลงคุ ณ ธรรมมาใช ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ จะช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การใช จา ยงบประมาณ และยกระดับ ความโปร งใสของโครงการจั ดซื้อจัดจ างของภาครั ฐ เนื่ องจาก
ได รั บ การตรวจสอบกระบวนการจั ดซื้อจั ดจ าง การดําเนิ นโครงการ และการใช จ ายโครงการจากภาค
ประชาสั งคมโดยผ า นบุ ค คลที่ 3 (ผู สั ง เกตการณ ) สร า งความเชื่ อ มั่ น ให กั บ ภาคเอกชนที่ จ ะเข า ร ว ม
เสนอราคาโครงการของรัฐ เกิดการแขงขันอยางเปนธรรม กอใหเกิดประโยชนตอประเทศอยางแทจริง
อีกทั้งจะเป นการส งผลตอการจัด ทําดัช นีชี้ วัดภาพลั กษณคอรรั ป ชัน (CPI) ของประเทศไทย ส งเสริ ม
ภาพลักษณของประเทศในการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ และสงผลตอเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
ประกอบกับพระราชบั ญ ญั ติ การจั ด ซื้ อจั ดจ างและการบริ ห ารพัส ดุภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 ไดกําหนดให
หมวด 2 การมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูประกอบการในการปองกันการทุจริต มีหนาที่ในการ
กําหนดแนวทาง วิธีการจัดทําขอตกลงคุณธรรมและวิธีการอื่น เพื่ออํานวยความสะดวกใหภาคประชาชน
มีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2558 ถึง กันยายน 2561
5. งบประมาณ
อยู ร ะหว า งขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562
จํานวน 4,606,350 บาท
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6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. มีการใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยกระดับความโปรงใสของ
โครงการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ
2. สรางภาพลักษณที่ดีใหกับภาครัฐในการตอตานการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
-

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหวางประเทศ
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การใชจายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ถูกตอง คุมคา
และตรวจสอบได
ทําใหสามารถผลักดัน
ใหเงินเขาสูระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ
ระดับการใหคะแนน
ระดับ 1 รวบรวมรายชื่อ
ผูสังเกตการณจากองคกรตอตาน
คอรรัปชั่น (ประเทศไทย)
หรือรับสมัครผูสังเกตการณ
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
ความรวมมือปองกันทุจริต
รับทราบ
ระดับ 2 แจงรายชื่อ
ผูสังเกตการณใหกับหนวยงาน
เจาของโครงการ
ระดับ 3 ผูสังเกตการณเขารับ
การฝกอบรมแนวทางปฏิบัติงาน
ผูสังเกตการณ
ระดับ 4 ผูสังเกตการณเขา
ปฏิบัติงานโครงการตามขอตกลง
คุณธรรม
ระดับ 5 รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของผูสังเกตการณ
โครงการตามขอตกลงคุณธรรม
ตอคณะกรรมการความรวมมือ
ปองกันทุจริต

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
5
5
5

คาเปาหมาย
61
5

62
5

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
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5.2.1 โครงการขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดทํารางประกาศคณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต
จํานวน 2 เรื่อง

1.1 แนวทางและวิธีดําเนินงานโครงการความรวมมือปองกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ แบบของขอตกลงคุณธรรมการคัดเลือก

แผน
รอยละ 10 10

ผูสังเกตการณ และการจัดทํารายงาน ตามมาตรา 17 และ มาตรา 18
แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.2 มาตรฐานขั้นต่ําของนโยบายและแนวทางปองกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจางที่ผูประกอบการตองจัดใหมี ตามมาตรา 19
แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. เสนอคณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริตพิจารณา
ใหความเห็นชอบรางประกาศฯ
3. ปรับปรุงแกไขรางประกาศฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ
และเสนอคณะอนุกรรมการ
4. จัดสงประกาศฯ ทั้ง 2 เรื่อง ใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกาศในราชกิจานุเบกษา
5. เผยแพรประชาสัมพันธประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับ

แผน
รอยละ

8 8

แผน
รอยละ

8 8 8

แผน
รอยละ

5 5 5 5

แผน
รอยละ

4 4 4 4 4
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5.2.2 โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ
(Construction Sector Transparency Initiative : CoST)
1. หลักการและเหตุผล
Construction Sector Transparency Initiative (CoST) เปนโครงการริเริ่มโดยประเทศอังกฤษ
มีวั ตถุประสงคเ พื่อสร างความโปร งใสในโครงการกอสร างภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการกอสร างระบบ
โครงสรางพื้นฐานของประเทศ โดยกําหนดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับโครงการกอสรางสูสาธารณชน
ในทุก ๆ ระยะของการดํ า เนิ น การ โดยมีก ระบวนการตรวจสอบความถู กต องของข อมู ล ที่ เป ดเผย
โดยคณะทํางานตรวจสอบขอมูล (Assurance Team) และแปรใหอยูในรูปของภาษาที่เขาใจงาย เพื่อใหผูมี
สวนไดสวนเสียทุกกลุมสามารถเขาใจได และใชขอมูลเหลานี้เพื่อเรียกรองใหเกิดการเอาผิดกับผูมีหนาที่
รับผิดชอบไดในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับโครงการกอสราง ซึ่งจะสงผลใหหนวยงานเจาของโครงการ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาด และเพิ่มความคุมคาในการใชงบประมาณในอนาคต ทั้งนี้
ไดกําหนดใหคณะทํางานตรวจสอบขอมูล (Assurance Team) รายงานผลการตรวจสอบขอมูลโครงการ
ตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Multi-Stakeholder Group : MSG) ซึ่งประกอบไปดวยตัวแทนของภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิก CoST เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 โดยมีสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทําหนาที่เปนเลขานุการของ CoST ในประเทศไทย (National
Secretariat) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ใหนําโครงการ CoST มาใชกับโครงการ
ลงทุนของบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) เพื่อเปนโครงการนํารอง ตอมาเมื่อวันที่
11 กันยายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ ครั้งที่ 6/2558 ที่มีนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน มีมติใหกรมบัญชีกลางโดยคณะอนุกรรมการประสานความรวมมือขอตกลงคุณธรรม ศึกษา
และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางการขยายผลการใชระบบความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ
(COST) ในงานกอสรางของสวนราชการ โดยกรมบัญชีกลางไดคัดเลือกโครงการนํารองจํานวน 3 โครงการ
ไดแก โครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ โครงการ
กอสรางทางวิ่งทางขับทาอากาศยานเบตง ของกรมทาอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และโครงการกอสราง
อาคารสถาบันโรคผิวหนังพรอมรื้อถอน ของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามหลักเกณฑของ CoST จําเปนตองมีผูตรวจสอบขอมูล (Assurance
Team) ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ มีความรู และประสบการณเกี่ยวกับโครงการกอสรางภาครัฐ เพื่อทําหนาที่
ตรวจสอบขอมูลที่มีการเปดเผยโดยหนวยงานเจาของโครงการ และจัดทํารายงานเพื่อเปดเผยตอสาธารณชน
ตอมาในคราวการประชุมคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2559 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งคณะกรรมการเปดเผยขอมูลโครงการกอสราง
ภาครัฐ (Multi – Stakeholder Group : MSG) สําหรับโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (CoST)
ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการเป ด เผยข อ มู ล ของ CoST ให มี เ พี ย งคณะเดี ย วตามรายงาน
ของคณะอนุกรรมการประสานความรวมมือขอตกลงคุณธรรม โดยมอบหมายใหปลัดกระทรวงการคลัง
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เปนประธาน และใหกรมบัญชีกลางเปนเลขานุการ แทนคณะอนุกรรมการฯ ชุดเดิม เพื่อเปนการขยาย
ขอบเขตการดําเนินงานใหครอบคลุมสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ ตามขอเสนอ
ของ CoST
โดยคณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 10 มกราคม 2560 เห็ น ชอบให ตั้ ง คณะกรรมการ
เพื่อสงเสริมความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (CoST Committee) ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตอตานการทุจริตแหงชาติ โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเปนประธาน และกรมบัญชีกลางเปนเลขานุการ
เพื่อกํากับการดําเนินงานโครงการ CoST ของประเทศไทย
ทั้งนี้ เพื่อให การดํ าเนินการโครงการ CoST เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
ตามหลักเกณฑที่ CoST กําหนด จึงตองมีคณะทํางานตรวจสอบขอมูล (Assurance Team) ที่เปนผูเชี่ยวชาญ
มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับโครงการกอสรางภาครัฐ เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลที่มีการเปดเผย
โดยหน ว ยงานเจ า ของโครงการตรวจสอบตามข อกําหนดของ CoST และจั ด ทํารายงานเพื่อเป ดเผย
ตอสาธารณชน และรายงานตอคณะกรรมการ MSG ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองจางที่ปรึกษาโครงการ
เพื่อทําหนาที่เปนคณะทํางานตรวจสอบขอมูล (Assurance Team) โครงการ CoST
2. สาระสําคัญ
1. จัดทํารางขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เพื่อจางที่ปรึกษาเปนคณะทํางาน
ตรวจสอบขอมูล (Assurance Team) โดยที่ปรึกษาจะตองเปนผูเชี่ยวชาญ มีความรูและประสบการณ
เกี่ ย วกั บ โครงการก อ สร า งภาครั ฐ เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ต รวจสอบข อ มู ล โครงการ CoST ที่ มี ก ารเป ด เผย
โดยหนวยงานเจาของโครงการ และจัดทํารายงานเพื่อเปดเผยตอสาธารณชน
2. ติดตามการดําเนินงานของที่ปรึกษาโครงการใหเปนไปตาม TOR และแผนการดําเนินงาน
ตามสัญญาจางที่ปรึกษา
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2561
5. งบประมาณ
จํานวน 4,088,900 บาท
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6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากโครงการ
รัฐบาลและประเทศไทย

กรมบัญชีกลาง
หนวยงานภาครัฐ (สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
ภาคเอกชน (ผูประกอบการไทย)

ประชาชนทั่วไป

บทบาทที่เกี่ยวของ
ยกระดับความโปรงใสของโครงการจัดซื้อจัดจางภาครั ฐ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชจายเงินงบประมาณ และสงเสริม
ภาพลักษณของประเทศ
ในฐานะหนวยงานกลางที่รั บผิดชอบการกํากับและดูแล
นโยบายการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศ
ในฐานะหน ว ยงานที่ ต อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บการจั ด ซื้ อ
จั ด จ า ง และมี ส ว นได ส ว นเสี ย ในฐานะผู ซื้ อ สิ น ค า และ
บริการ จะไดยกระดับความโปรงใสของหนวยงาน
ในฐานะผูมีส วนไดส วนเสียในตลาดภาครัฐ (ผูเสนอขาย
สินคาและบริการใหกับหนวยงานภาครัฐ) มีความมั่นใจ
ในการแขงขันในตลาดภาครัฐวาจะมีความโปรงใสเปนธรรม
ในฐานะผูเสียภาษี ซึ่งเปนที่มาของเงินงบประมาณสําหรับ
การจัดซื้อ/จัดจางสินคา/บริการ เพื่อใชในการบริหารงาน
ราชการ และในฐานะผู รั บ บริ การของภาครั ฐ จะไดมี
สวนรวมในการตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
1. เพิ่มความโปรงใสในการทํางานของภาครัฐโดยการเปดเผยขอมูล และเพิ่มการมีสวนรวม
ของประชาชน
2. มีรายงานผลการตรวจสอบขอมูลโครงการที่ดําเนินการตามโครงการ CoST
3. มีรายงานสรุปผลการตรวจสอบขอมูลโครงการที่ดําเนินการตามโครงการ CoST ในรูปแบบ
ที่สาธารณชนทั่วไปสามารถเขาใจไดงาย
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหวางประเทศ
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9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การใชจายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ถูกตอง คุมคา
และตรวจสอบได
ทําใหสามารถผลักดัน
ใหเงินเขาสูระบบ
เศรษฐกิจ
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ
ระดับการใหคะแนน
ระดับ 1 ดําเนินการจาง
ที่ ปรึกษาเปนคณะทํางาน
ตรวจสอบขอมูลโครงการ CoST
ระดับ 2 สวนราชการเจาของ
โครงการจัดซื้อจัดจางที่เขารวม
โครงการ CoST เปดเผยขอมูล
โครงการบนเว็บไซต CoST
ระดับ 3 คณะทํางานตรวจสอบ
ขอมูลลงพื้นที่สํารวจโครงการ
จัดซื้อจัดจางที่เขารวมโครงการ
CoST
ระดับ 4 จัดประชุมรวมกัน
ระหวางคณะทํางานตรวจสอบ
ขอมูลกับหนวยงานเจาของ
โครงการ เพื่อรายงานผล
การตรวจสอบ
ระดับ 5 รายงานผล
การตรวจสอบขอมูลโครงการ CoST
ตอคณะอนุกรรมการหรือ
คณะกรรมการ เพื่อสงเสริม
ความโปรงใสในการกอสราง
ภาครัฐ (CoST Subcommittee)

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
5

คาเปาหมาย
61
5

62
5

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
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5.2.2 โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST)
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. กําหนดหลักเกณฑ และรับสมัครโครงการจัดซื้อจัดจาง
เพื่อเขารวมโครงการ CoST ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

5 5 5 5

และคณะอนุกรรมการฯ/คณะกรรมการเพื่อสงเสริมความโปรงใส
ในการกอสรางภาครัฐพิจารณาคัดเลือก
2. ประชุมรวมกับหนวยงานเจาของโครงการจัดซื้อจัดจาง
ที่เขารวมโครงการ CoST
3. เผยแพรขอมูลโครงการจัดซื้อจัดจางที่เขารวมโครงการ CoST
ผานทางเว็บไซต CoST
4. ลงพื้นที่สํารวจความคืบหนาของโครงการกอสรางที่เขารวมโครงการ
พรอมใหมีจัดเวทีภาคประชาชน
5. รายงานผลการตรวจสอบขอมูลตอคณะกรรมการฯ/
คณะกรรมการสงเสริมความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ

แผน
รอยละ

5 5 5 5

แผน
รอยละ

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

แผน
รอยละ

5 5 5 5

แผน
รอยละ

5 5
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5.2.3 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารงานภาครัฐ
(Open Government Partnership : OGP)
1. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลไดกําหนดใหการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนหนึ่งในนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลซึ่งไดแถลง
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยใหมีการปรับปรุงระบบราชการในดานองคกร
หรือหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถิ่น ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย
โดยนําเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎระเบียบใหโปรงใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม การตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในฐานะที่เปนศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่น
วางใจในระบบราชการ
โดยการดําเนินการตามแนวทางการปรับปรุงระบบราชการดังกลาวแนวทางหนึ่ง คือ การเขารวม
เป นสมาชิ กโครงการส งเสริ มการมีส วนร วมในการบริ หารงานภาครั ฐ (Open Government Partnership :
OGP) ซึ่งเปนความรวมมือระหวางประเทศ มีเปาหมายเพื่อสงเสริมความโปรงใส ความรับผิดชอบ การมี
สวนรวมของประชาชน และใชประโยชนจากเทคโนโลยีใหม ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแล
ภาครั ฐ โดยกําหนดใหป ระเทศสมาชิ กจะตองจั ดทําแผนปฏิบั ติงานการส งเสริ มการมีสว นร ว มในการ
บริหารงานภาครัฐ ซึ่งรวมกันจัดทําโดยภาครัฐและภาคประชาชน ตามปฏิญญาการสงเสริมการมีสวนรวม
ในการบริหารงานภาครัฐ (Open Government Declaration) ซึ่งครอบคลุมเรื่องการเปดเผยขอมูลภาครัฐ
ทั้งขอมูลเชิงรุกและขอมูลเชิงรับ กลไกในการเสริมสรางการเขาถึงขอมูล และการเปดกวางในการเขาถึง
ขอมูล ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบาย การใหขอมูลและขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแลของภาครัฐ และการให
ความสําคัญในการเขาถึงเทคโนโลยีของประชาชน ผลักดันการสรางสรรคนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีของประชาชน
2. สาระสําคัญ
1. จั ด ทํ า ร า งขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) พร อ มทั้ ง นํ า เสนอเพื่ อ ขอ
ความเห็นชอบจากสวนราชการในการจัดจางที่ปรึกษาจากหนวยงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ที่เ กี่ย วของกับ การจั ดทําแผนปฏิ บัติ งานตามโครงการส งเสริ มการมีส วนรว มในการบริ หารงานภาครั ฐ
(Open Government Partnership : OGP) รวมทั้ง แตงตั้งคณะกรรมการจางที่ปรึกษาและตรวจรับงาน
เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
2. ติดตามการดําเนินงานของที่ปรึกษาโครงการใหเปนไปตาม TOR และแผนการดําเนินงาน
ตามสัญญาจางที่ปรึกษา
3. นํ า เสนอรายงานผลการศึก ษาโครงการศึก ษาการจั ด ทํา แผนปฏิ บั ติง านการส ง เสริ ม
การมีสวนรวมในการบริหารงานภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP) ตออธิบดีกรมบัญชีกลาง
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เพื่อพิจารณานําเสนอคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการความรว มมือเพื่อการเปดเผยขอมูลภาครั ฐ
(Open Government Partnership Committee) และเผยแพรตอสาธารณะตอไป
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2562
5. งบประมาณ
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 4,088,900 บาท
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 4,606,350 บาท
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากโครงการ
บทบาทที่เกี่ยวของ
คณะรัฐมนตรี
ในฐานะที่จะตองจัดเตรียมขอมูลเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน และตองชี้แจงตอรัฐสภากอนการดําเนินการ
เจรจาจัดทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการ
ระหวางประเทศ
กรมบัญชีกลาง
ในฐานะหนวยงานกลางที่รับผิดชอบโครงการสงเสริม
การมีสวนรวมในการบริหารงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐ (สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในฐานะหนวยงานที่ตองปฏิบัติตามระเบียบการเปดเผยขอมูล
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
และมีสวนไดสวนเสียในฐานะผูใหบริการสาธารณะ
ภาคเอกชน (ผูประกอบการไทย)
ในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียในบริการของภาครัฐ (ผูใชบริการ
ขอมูลของหนวยงานภาครัฐ)
ประชาชนทั่วไป
ในฐานะผูเสียภาษี ซึ่งเปนที่มาของเงินงบประมาณเพื่อใช
ในการบริหารงานราชการและในฐานะผูใชบริการขอมูลภาครัฐ
และสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารงานภาครัฐ
ของภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้น
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7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
7.1 มีขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดทําแผนปฏิบัติงานตามการสงเสริมการมีสวนรวม
ในการบริหารงานภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP) ของประเทศสมาชิกอื่น ๆ
7.2 มีขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารงานภาครัฐ
(Open Government Partnership : OGP) จากผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวน
7.3 มีการวิเคราะหโอกาส อุปสรรค และความเปนไปไดในการสงเสริมการมีสวนรวมในการ
บริหารงานภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP) ของไทย
7.4 มีแนวทางและการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแนวทางการติดตามประเมินผลการสงเสริม
การมีสวนรวมในการบริหารงานภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP) ของไทย
7.5 มีขอเสนอแนะสําหรั บการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแนวทางการติดตามประเมินผล
การสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารงานภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP) ของไทย
ในอนาคต
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหวางประเทศ
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การใชจายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ถูกตอง คุมคา
และตรวจสอบได
ทําใหสามารถผลักดัน
ใหเงินเขาสูระบบ
เศรษฐกิจ
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ
ระดับการใหคะแนน
ระดับ 1 ดําเนินการจาง
ที่ปรึกษาโครงการ
ระดับ 2 ศึกษาและรวบรวม
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
โอกาสและอุปสรรคสําหรับ
การจัดทําแผนปฏิบัติงานตาม
ความรวมมือเพื่อการเปดเผย
ขอมูลภาครัฐ (Open
Government Partnership:
OGP)
ระดับ 3 ศึกษาและนําเสนอ
แนวทาง พรอมทั้งให
ขอเสนอแนะในการการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานตามความรวมมือ
เพื่อการเปดเผยขอมูลภาครัฐ
(Open Government
Partnership: OGP)
ระดับ 4 มีการสัมมนาเพื่อ
เผยแพรผลการศึกษาฯ
ระดับ 5 นําเสนอผลสรุปผล
การศึกษาตอกรมบัญชีกลาง

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
5

62
5

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
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5.2.3 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารงานภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP)
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ดําเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจางตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดหาที่ปรึกษาโครงการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

7 7 7

7 7 7

เปนคณะทํางานตรวจสอบขอมูลและลงนามในสัญญาจาง
2. ศึกษาและรวบรวมรายละเอียดขอมูลพื้นฐานการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
โอกาสและอุปสรรคสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติงาน

แผน
รอยละ

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

ตามความรวมมือเพื่อการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Government
Partnership: OGP)
3. ศึกษาและนําเสนอแนวทาง พรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการ
จัดทําแผนปฏิบัติงานตามความรวมมือเพื่อการเปดเผยขอมูลภาครัฐ

แผน
รอยละ

5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5

7 7

7 7

(Open Government Partnership : OGP)
4. สัมมนาเพื่อเผยแพรผลการศึกษาฯ

แผน
รอยละ

5. นําเสนอผลสรุปผลการศึกษา เสนอที่ปรึกษาฯ / รองอธิบดีฯ

แผน
รอยละ

6. มีเว็บไซตความรวมมือเพื่อการเปดเผยขอมูลภาครัฐ

แผน

(Open Government Partnership : OGP)

รอยละ

10
10
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5.2.4 โครงการศึกษาตนทุนและผลประโยชน เรื่องการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ
(Government Procurement) ภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป
(Thai-EU Free Trade Agreement)
1. หลักการและเหตุผล
สหภาพยุโรปไดดําเนินการบูรณาการทางเศรษฐกิจเขมขนและกวางขวางยิ่งขึ้น นับตั้งแต
เริ่ ม จั ด ตั้ ง ประชาคมถ า นหิ น และเหล็ ก กล า แห ง ยุ โ รป (European Coal and Steal Community)
ประกอบดวยสมาชิก 6 ประเทศ คือ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม และลักเซมเบิรก
ในป พ.ศ. 2495 และไดพัฒนาเปน สหภาพศุลกากร (Custom Union) ตลาดรวม (Common Market)
และสหภาพยุ โรป (European Union) ประกอบดวยสมาชิ ก 27 ประเทศ คือ ออสเตรีย เบลเยีย ม
บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ค เดนมารค เอสโตเนีย ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี
ไอร แลนด อิต าลี แลตเวี ย ลิ ธั ว เนี ย ลั กแซมเบิ ร ก มอลตา เนเธอร แลนด โปแลนด โปรตุเกส
โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน ซึ่งมีการคาสินคาและบริการ การเคลื่อนยายเงินทุน
และแรงงานระหวางกันอยางเสรี ทั้งยังมีนโยบายการคาและการเงินรวมกันในปจจุบัน
ยิ่งกวานั้นสหภาพยุโรปยังไดจัดทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศและกลุมประเทศตาง ๆ
ที่มีผลบังคับใชแลว 27 ความตกลง ประกอบดวย ประเทศที่รวมความตกลงกับสหภาพยุโรปมากกวา 60
ประเทศ และยังอยูในระหวางการเจรจาจัดทําความตกลงอีก 7 ความตกลง ประกอบดวยประเทศที่รวม
ในการเจรจามากกวา 17 ประเทศ ซึ่งครอบคลุมประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต อเมริกากลาง แอฟริกา
เอเชียตะวันออกกลาง เอเชียใต เอเชียตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต ในจํานวนนี้สหภาพยุโรป
ไดเจรจาบรรลุความตกลงกับเกาหลีใต กลุมประเทศคาริบเบียน และอยูระหวางการเจรจากับอินเดีย
และสิงคโปร
กระบวนการบูรณาการทางเศรษฐกิจ และจัดทําความตกลงการตกลงการคาเสรีของสหภาพ
ยุโรป จะมีผลใหไทยเสียเปรียบในการแขงขันกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และประเทศที่รวมความตกลง
การคาเสรีกับสหภาพยุโรปทั้งในตลาดสหภาพยุโรปและในประเทศที่รวมความตกลง รวมทั้งในตลาดโลก
โดยทั่วไปเกิดการเบี่ยงเบนการคาและการลงทุนไปจากประเทศไทย
สหภาพยุโรปไดดําเนินการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีกับกลุมประเทศอาเซียนแลว
แต ไ ด พั ก การเจรจา เนื่ อ งจากความแตกต า งหลากหลายของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นเป น อุ ป สรรค
ตอความกาวหนาในการเจรจา อยางไรก็ดีสหภาพยุโรปมีทาทีสนใจในการทําความตกลงกับประเทศสมาชิก
อาเซียนบางประเทศที่มีความพรอมไปกอน เชน สิงคโปร มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม ซึ่งก็ไดอยูใน
ระหวางการเจรจากับมาเลเซียและไทย (ไดมีการระงับการเจรจา) และจัดทําความตกลงกับสิงคโปร
และเวียดนามแลว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 และวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ตามลําดับ
ดวยขนาดของสหภาพยุโรป จึงมีความสําคัญตอการคา และการลงทุนของประเทศไทย
เปนอยางมาก การเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของภายใตบูรณาการของสหภาพยุโรป
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และการจัดทําความตกลงการคาเสรีของสหภาพยุโรปกับประเทศตางๆ ที่ขยายขอบเขตประเทศที่เขารวม
ความตกลงมากขึ้นตามลําดับ จึงมีนัยสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังมีมาตรการที่หลากหลายในการกีดกันการคาสูงตอสินคาสงออก
สําคัญของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาเกษตร เกษตรแปรูป ประมง สิ่งทอ และยานยนต เปนตน
ดังนั้น การจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับสหภาพยุโรปจึงเปนยุทธศาสตรหนึ่ง
ที่สําคัญในการขจัดอุปสรรคทางการคา และสงเสริมใหเกิดการลงทุนระหวางไทยกับสหภาพยุโรปและ
ลดทอนขอเสียเปรียบของไทยตอคูแขงขันทางการคา การลงทุน ที่เปนสมาชิกของสหภาพยุโรปและ
ประเทศคู ความตกลงการคาเสรีกับสหภาพยุโรปและในตลาดโลกทั่วไป ทั้งนี้ภาคธุรกิจเอกชนของไทย
ก็ไดแสดงความประสงคใหมีการพิจารณาจัดทําความตกลงการคาเสรีทั้งในระดับภูมิภาค (อาเซียนกับ
สหภาพยุโรป) และทวิภาคี (ไทยกับสหภาพยุโรป)
2. สาระสําคัญ
1. จั ด ทํ า ร า งขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) พร อ มทั้ ง นํ า เสนอเพื่ อ ขอ
ความเห็ นชอบจากส วนราชการในการจั ดจ างที่ ปรึ กษาจากหน วยงานที่ มีความรู ความเชี่ ยวชาญเฉพาะ
ที่เ กี่ ย วข องกั บ ความตกลงการคา เสรี ไ ทย-สหภาพยุ โ รป รวมทั้ งแต งตั้ ง คณะกรรมการจ า งที่ ป รึ ก ษา
และตรวจรับงานเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
2. ติดตามการดําเนินงานของที่ปรึกษาโครงการใหเปนไปตาม TOR และแผนการดําเนินงาน
ตามสัญญาจางที่ปรึกษา
3. นํ า เสนอรายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาการจั ดทําความตกลงการคาเสรี เรื่ อง
การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ (Government Procurement) ภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป
ตออธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณานําเสนอคณะกรรมการกําหนดนโยบายในการเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ เรื่องการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ตอไป
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
5. งบประมาณ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 12,650,000 บาท
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6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากโครงการ

คณะรัฐมนตรี

กรมบัญชีกลาง
หนวยงานภาครัฐ (สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)
ภาคเอกชน (ผูประกอบการไทย)
ประชาชนทั่วไป

บทบาทที่เกี่ยวของ

ในฐานะที่จะตองจัดเตรียมขอมูล เพื่อรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน และดําเนินการกําหนดนโยบาย
เพื่อสงเสริม/เยียวยาแกภาคเอกชนตอไป
ในฐานะหนวยงานกลางที่รับผิดชอบการกํากับ
และดูแลนโยบายการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐของประเทศ
ในฐานะหนวยงานที่ตองปฏิบัติตามระเบียบการ
จัดซื้อจัดจางและมีสวนไดสวนเสียในฐานะผูซื้อสินคา
และบริการ
ในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียในตลาดภาครัฐ
(ผูเสนอขายสินคาและบริการใหกับหนวยงานภาครัฐ)
ในฐานะผูเสียภาษี ซึ่งเปนที่มาของเงินงบประมาณ
สําหรับการจัดซื้อ/จัดจางสินคา/บริการ เพื่อใชในการ
บริหารงานราชการ และในฐานะผูรับบริการของภาครัฐ

7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
1. มีขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดกฎระเบียบเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐในสหภาพ
ยุโรป
2. มีขอมูลสินคาและบริการเปนรายอุตสาหกรรมที่อยูภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพ
ยุโรปของแตละประเทศสมาชิก
3. มีขอมูลเกี่ยวกับมูลคาตลาดภาครัฐของแตละประเทศสมาชิกเปนรายอุตสาหกรรม
4. มีขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพการแขงขันในตลาดภาครัฐของผูประกอบการในแตละประเทศ
สมาชิกเปนรายอุตสาหกรรม
5. มีขอมูลผูประกอบการไทยในแตละอุตสาหกรรมที่มีโอกาสและศักยภาพที่จะไปแขงขัน
ในตลาดภาครัฐของประเทศสมาชิก
6. มีขอมูล ประโยชนและผลกระทบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตอผูที่มีสว นเกี่ย วของ
ในเรื่องการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหวางประเทศ
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9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การใชจายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ถูกตอง คุมคา
และตรวจสอบได
ทําใหสามารถผลักดัน
ใหเงินเขาสูระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ
ระดับการใหคะแนน
ระดับ 1 ดําเนินการจาง
ที่ปรึกษาโครงการ
ระดับ 2 ศึกษา และรวบรวม
รายละเอียดเกี่ยวของกับ
การจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ
ในสหภาพยุโรปและรวบรวม
ขอมูลตลาดภาครัฐของประเทศ
สมาชิกและตลาดภาครัฐของไทย
ระดับ 3 ศึกษาโอกาส และ
อุปสรรคการเปดตลาดภาครัฐ
ของไทยกับประเทศสมาชิก
รวมถึงเสนอมาตรการรองรับ
และเยียวยาผลกระทบจากการ
เปดตลาดตามความตกลง
ระดับ 4 จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร
ผลการศึกษาฯ
ระดับ 5 เสนอสรุปผลการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
-

62
5

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
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5.2.4 โครงการศึกษาตนทุนและผลประโยชน เรื่องการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ (Government Procurement) ภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป (Thai-EU Free Trade Agreement)
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ดําเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจางตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อจัดหาที่ปรึกษาโครงการ

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

5 10 10

และลงนามในสัญญาจาง
2. ศึกษา และรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง

แผน

ของภาครัฐในสหภาพยุโรปและรวบรวมขอมูลตลาดภาครัฐ

รอยละ

5 5 5 5

ของประเทศสมาชิกและตลาดภาครัฐของไทย
3. ศึกษาโอกาสและอุปสรรคการเปดตลาดภาครัฐของไทย
กับประเทศสมาชิก รวมถึง เสนอมาตรการรองรับและเยียวยา

แผน
รอยละ

5 5 5 5

ผลกระทบจากการเปดตลาดตามความตกลง
4. สัมมนาเพื่อเผยแพรผลการศึกษาฯ

แผน
รอยละ

5. นําเสนอผลสรุปผลการศึกษา เสนอที่ปรึกษาฯ/รองอธิบดีฯ

10 10

แผน
รอยละ

15
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5.2.5 โครงการเตรียมความพรอมของประเทศไทยเพื่อเขาเปนสมาชิกภาคีความตกลง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ (Government Procurement Agreement : GPA)
ขององคการการคาโลก
1. หลักการและเหตุผล
ในทุกประเทศ รัฐบาลจะมีหนาที่ในการบริหารการปกครองและใหบริการกิจการสาธารณะ
แกประชาชนภายในประเทศของตน เชน กิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การปองกันประเทศ
การสาธารณสุข และการศึกษา เปนตน ดังนั้น จึงตองมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาหรือบริการ
เพื่อดําเนินการบริการปกครองและใหบริการสาธารณะดังกลาว รัฐบาลและหนวยงานของรัฐจึงเปนผูซื้อ
และจัดจางรายใหญ ตามรายงานขององคการการคาโลกพบวา การจัดซื้อจัดจางเฉพาะในสวนของหนวยงาน
ของรัฐบาลกลางมีปริมาณการซื้อสินคาและจัดจางบริการประมาณรอยละ 10-15 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ของประเทศ และหากรวมถึงการจัดซื้อและจัดจางของรัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชนอิสระ องคกรกํากับ
ดูแลอิสระ และสวนทองถิ่น ปริมาณการจัดซื้อและจัดจางอาจสูงกวานี้มาก เพราะเปนผูซื้อที่มีกําลังซื้อสูง
และมีผลตอสัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศคอนขางมาก ทุกประเทศจึงมีกฎระเบียบและขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่ใหความสําคัญกับประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจาง ความโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได โดยทั่วไปแลววัตถุประสงคหลักของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ คือ ตองการใหกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางเปนกระบวนการที่มีการแขงขันที่เปดกวางและไมเลือกปฏิบัติ เพื่อจะไดคุมคากับเงินงบประมาณ
ภาครัฐที่มาจากประชาชน แตในทางปฏิบัติดวยปจจัยทางมิติทางการแขงขันระหวางประเทศมีอิทธิพล
คอนขางมากตอนโยบายการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เพราะประเทศสวนใหญมักใชนโยบายการคาระหวาง
ประเทศเปนหลักในการจัดทํานโยบายการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เชน การพยายามกีดกันการจัดซื้อจัดจาง
สินคาหรือบริการจากตางประเทศ หรือนโยบายการเลือกปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางกับบางประเทศ เปนตน
ซึ่งการกีดกันเหลานี้มักจะปรากฏทั้งในรูปของกฎเกณฑที่เปนลายลักษณอักษรหรือแนวปฏิบัติ และนําไปสู
การบิดเบือนการคาระหวางประเทศ ดังนั้น ในเวทีระหวางประเทศขององคการการคาโลก (World Trade
Organization : WTO) จึงมีการพัฒนาแนวปฏิบัติกฎระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยอิงหลักการ
พื้นฐานของบรรดาประเทศพัฒนาแลวเรียกวา ความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ (Government
Procurement Agreement : GPA) ขององคการการคาโลก ซึ่งเปนความตกลงที่เกี่ยวกับการเปดเสรีตลาด
GPA โดยการเพิ่มจํา นวนประเทศสมาชิกและขยายขอบเขตการบังคับ ใช ในปจจุบัน มีสมาชิก WTO
เขารวมเปนสมาชิกภาคี (Member) GPA จํานวน 46 ประเทศ และเปนสมาชิกสังเกตการณ (Observer)
จํา นวน 28 ประเทศ ซึ่งรวมถึง ประเทศไทยที่ไดเขา เปน สมาชิกสังเกตการณ เมื่อวัน ที่ 3 มิถุนายน
2558 ดวย
ดังนั้น ประเทศไทยจึงตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาเปนสมาชิกความตกลง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตดวย
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2. สาระสําคัญ
1. จั ด ทํ า ร า งขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) พร อ มทั้ ง นํ า เสนอ เพื่ อ ขอ
ความเห็นชอบจากสวนราชการในการจัดจางที่ปรึกษาจากหนวยงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทีเ่ กี่ยวของกับความตกลงวาดวยการจัดซื้อโดยรัฐขององคการการคาโลก ความตกลงการคาเสรี ความตกลง
ระหวางประเทศ เปนตน รวมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการจางที่ปรึกษาและตรวจรับงานเพื่อดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของ
2. ติดตามการดําเนินงานของที่ปรึกษาโครงการใหเปนไปตาม TOR และแผนการดําเนินงาน
ตามสัญญาจางที่ปรึกษา
3. นําเสนอรายงานผลการศึกษาโครงการเตรียมความพรอมของประเทศไทยเพื่อเขาเปน
สมาชิกภาคีความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ (Government Procurement Agreement : GPA)
ขององคการการคาโลกตออธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณานําเสนอคณะกรรมการกําหนดนโยบาย
ในการเจรจาการคาระหวางประเทศ เรื่องการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ตอไป
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563
5. งบประมาณ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 10,380,000 บาท
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6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากโครงการ

คณะรัฐมนตรี

บทบาทที่เกี่ยวของ

ในฐานะที่จะตองจัดเตรียมขอมูล เพื่อรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน และตองชี้แจงตอรัฐสภากอนการ
ดําเนินการเจรจาจัดทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศ
ในฐานะที่จะตองกําหนดนโยบายการเจรจาความตกลง
การเปดเสรีการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐของประเทศในภาพรวม

คณะกรรมการกําหนดนโยบายในการ
เจรจาการคาระหวางประเทศ
เรื่องการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐและผูบริหาร
ระดับสูงของกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ในฐานะหนวยงานกลางที่รับผิดชอบการกํากับและ
ดูแลนโยบายการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐของประเทศ
หนวยงานภาครัฐ (สวนราชการ
ในฐานะหนวยงานที่ตองปฏิบัติตามระเบียบการ
รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครอง
จัดซื้อจัดจางและมีสวนไดสวนเสียในฐานะผูซื้อสินคา
สวนทองถิ่น)
และบริการ
ภาคเอกชน (ผูประกอบการไทย)
ในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียในตลาดภาครัฐ
(ผูเสนอขายสินคาและบริการใหกับหนวยงานภาครัฐ)
ประชาชนทั่วไป
ในฐานะผูเสียภาษี ซึ่งเปนที่มาของเงินงบประมาณ
สําหรับการจัดซื้อ/จัดจางสินคา/บริการ เพื่อใชในการ
บริหารงานราชการ และในฐานะผูรับบริการของภาครัฐ

7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
1. มีขอมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกความตกลง GPA
2. มีขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดความตกลง GPA
3. มีขอมูลเกี่ยวกับมูลคาตลาดภาครัฐของแตละประเทศสมาชิก GPA เปนรายอุตสาหกรรม
4. มีขอมูลเกี่ยวกับตลาดภาครัฐของประเทศไทย
5. มีขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพการแขงขันในตลาดภาครัฐของผูประกอบการในแตละประเทศ
สมาชิกความตกลง GPA เปนรายอุตสาหกรรม
6. มีขอมูลผูประกอบการไทยในแตละอุตสาหกรรมที่มีโอกาสและศักยภาพที่จะไปแขงขัน
ในตลาดภาครัฐของประเทศสมาชิกความตกลง GPA
7. มีขอมูลแนวทางการเจรจาเขาเปนสมาชิกความตกลง GPA
8. มีแนวทางการดําเนินการของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการสมัครเขาเปนสมาชิกความตกลง
GPA ของประเทศไทย ทั้งกระบวนการเกี่ยวกับกฎหมายภายในประเทศไทย และกระบวนการที่ตอง
ดําเนินการตามความตกลง GPA
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9. มีแนวทางเยียวยาผลจากการเปดตลาดภาครัฐของประเทศไทยตามความตกลง GPA
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหวางประเทศ
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การใชจายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ถูกตอง คุมคา
และตรวจสอบได
ทําใหสามารถผลักดัน
ใหเงินเขาสูระบบ
เศรษฐกิจ
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ
ระดับการใหคะแนน
ระดับ 1 ดําเนินการจาง
ที่ปรึกษาโครงการ
ระดับ 2 ศึกษาและรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานของประเทศ
สมาชิกความตกลง GPA ขอมูล
เกี่ยวกับรายละเอียดความตกลง
GPA และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
มูลคาตลาดภาครัฐของแตละ
ประเทศสมาชิก GPA เปนราย
อุตสาหกรรม รวมถึงขอมูลตลาด
ภาครัฐของประเทศไทย
ระดับ 3 ศึกษาและรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพ
การแขงขันในตลาดภาครัฐของ
ผูประกอบการในแตละประเทศ
สมาชิกความตกลง GPA
เปนรายอุตสาหกรรมและขอมูล
ผูประกอบการไทยในแตละ
อุตสาหกรรมที่มีโอกาสและ
ศักยภาพที่จะไปแขงขันในตลาด
ภาครัฐของประเทศสมาชิก
ความตกลง GPA
ระดับ 4 จัดทําขอมูล
แนวทางการเจรจาเขา
เปนสมาชิกความตกลง GPA
แนวทางการดําเนินการของ
กรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการ
สมัครเขาเปนสมาชิก
ความตกลง GPA ของประเทศไทย
ทั้งกระบวนการเกี่ยวกับ
กฎหมายภายในประเทศไทย
และกระบวนการที่ตอง
ดําเนินการตามความตกลง GPA
ระดับ 5 มีการสัมมนาเพื่อ
เผยแพรผลการศึกษาและ
นําเสนอผลสรุปผลการศึกษาตอ
กรมบัญชีกลาง

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
-

62
-

63
5

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
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5.2.5 โครงการเตรียมความพรอมของประเทศไทยเพื่อเขาเปนสมาชิกภาคีจัดจางโดยรัฐ (Government Procurement Agreement : GPA) ขององคการการคาโลก
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ดําเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจางตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อจัดหาที่ปรึกษาโครงการ

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

5 5 10

และลงนามในสัญญาจาง
2. ศึกษาและรวบรวมขอมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกความตกลง GPA
ขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดความตกลงความตกลง GPA และรวบรวม

แผน
รอยละ

5 5 5 5

ขอมูลเกี่ยวกับมูลคาตลาดภาครัฐของแตละประเทศสมาชิก GPA
เปนรายอุตสาหกรรม รวมถึงขอมูลตลาดภาครัฐของประเทศไทย
3. ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพการแขงขันในตลาดภาครัฐ
ของผูประกอบการในแตละประเทศสมาชิกความตกลง GPA

แผน
รอยละ

5 5 5 5

เปนรายอุตสาหกรรมและขอมูลผูประกอบการไทยในแตละ
อุตสาหกรรมที่มีโอกาสและศักยภาพที่จะไปแขงขันในตลาดภาครัฐ
ของประเทศสมาชิกความตกลง GPA
4. จัดทําขอมูลแนวทางการเจรจาเขาเปนสมาชิกความตกลง GPA
แนวทางการดําเนินการของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการสมัครเขาเปน

แผน
รอยละ

5 5 5 5

สมาชิกความ ตกลง GPA ของประเทศไทย ทั้งกระบวนการเกี่ยวกับ
กฎหมายภายในประเทศไทย และกระบวนการที่ตองดําเนินการ
ตามความตกลง GPA
5. สัมมนาเพื่อเผยแพรผลการศึกษาและนําเสนอผลสรุปผลการศึกษา
เสนอปรึกษาฯ/รองอธิบดีฯ

แผน
รอยละ

10 10
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5.2.6 โครงการศึกษาตนทุนและผลประโยชน เรื่องการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ
(Government Procurement) ภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป
(European Free Trade Association : EFTA)
1. หลักการและเหตุผล
ไทยและสมาคมการค า เสรี แ ห ง ยุ โ รป (European Free Trade Association : EFTA)
ซึ่งประกอบดว ยประเทศสมาชิกจํานวน 4 ประเทศ ไดแก ไอซแลนด ลิกเตนสไตน นอรเวย และ
สวิตเซอรแลนด ไดประกาศเจรจาความตกลงการคาเสรีระหวางกันเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 และ
ไดมีการเจรจาเปนแลวจํานวน 2 รอบ คือ ป พ.ศ. 2548 และ ป พ.ศ. 2549
EFTA เป น ตลาดขนาดเล็ ก และสิ น ค า ส ง ออกที่ สํ า คั ญ ได แ ก อุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร
อุต สาหกรรมเคมี เครื่ องจั กรเครื่ องใช ไฟฟา และสิ น คานํ าเขา ไดแก เครื่ อ งจั กร เครื่ องใช ไฟฟ า
อุตสาหกรรมเคมี และการขนสง เปนตน และคูคาสําคัญ คือ สหภาพยุโรป และ EFTA เปนประเทศ
คูคาอันดับที่ 17 ของไทย การคาระหวางไทยกับ EFTA ชวงป พ.ศ. 2551-2553 มีมูลคาเฉลี่ยประมาณ
7,487 ลานดอลลารสหรัฐตอป โดยในป พ.ศ. 2553 ไทยสงออกไปมูลคาประมาณ 4.4 พันลานดอลลาร
สหรัฐฯ และนําเขา 5.4 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ไทยเปนฝายขาดดุล 1.06 พันลานดอลลารสหรัฐฯ
ซึ่งสวนใหญเปนการคากับประเทศสวิตเซอรแลนด
สินคาสงออกสําคัญของไทยไปตลาด EFTA ไดแก อัญมณี เครื่องประดับ นาฬิกาและ
ส ว นประกอบรถยนต อุ ป กรณ แ ละส ว นประกอบ ส ว นประกอบอากาศยาน และอุ ป กรณ ก ารบิ น
เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ สวนประกอบเครื่องจักรกล และสินคานําเขาสําคัญของไทยจากตลาด EFTA
ไดแก เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทง ทองคํา นาฬิกา สวนประกอบผลิตภัณฑเวชกรรม เภสัชกรรม
ปุย ยากําจัดศัตรูพืช สัตว เคมีภัณฑ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ
สําหรับป พ.ศ. 2552 การคาบริการของ EFTA สงออกการบริการดานขนสงเปนอันดับแรก
รองลงมาคือ การบริการดานทองเที่ยว และการคาบริการของ EFTA ที่นําเขามากที่สุด เปนอันดับแรก
คือ การทองเที่ยว และการขนสงเปนอันดับรองลงมา
การลงทุน EFTA เปนผูลงทุนอันดับ 9 ของโลก โดยสวิตเซอรแลนดและลิกเตนสไตนลงทุน
ในธุรกิจประเภทการเงิน การคาสงและคาปลีก เคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี เปนตน นอรเวยลงทุน
ในธุรกิจ ประเภทการทําเหมืองแรและเหมืองหิน การเงิน การขนสง สถานที่เก็บสินคาและการสื่อสาร
เปนตน และไอซแลนดลงทุนในธุรกิจประเภทการเงิน เปนตน
2. สาระสําคัญ
1. จั ด ทํ า ร า งขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) พร อ มทั้ ง นํ า เสนอเพื่ อ ขอ
ความเห็นชอบจากสวนราชการในการจัดจางที่ปรึกษาจากหนวยงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ที่เ กี่ย วของกับ ความตกลงการคา เสรี ไทย-สหภาพยุโ รป รวมทั้ง แตงตั้งคณะกรรมการจ างที่ป รึ กษา
และตรวจรับงานเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
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2. ติดตามการดําเนินงานของที่ปรึกษาโครงการใหเปนไปตาม TOR และแผนการดําเนินงาน
ตามสัญญาจางที่ปรึกษา
3. นําเสนอรายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาการจัดทําความตกลงการคาเสรี เรื่องการ
จัดซื้อจัดจางโดยรัฐ (Government Procurement) ภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-EFTA ตออธิบดี
กรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณานําเสนอคณะกรรมการกําหนดนโยบายในการเจรจาการคาระหวางประเทศ
เรื่องการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐตอไป
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 10,600,000 บาท
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากโครงการ
คณะรัฐมนตรี

กรมบัญชีกลาง
หนวยงานภาครัฐ (สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
ภาคเอกชน (ผูประกอบการไทย)
ประชาชนทั่วไป

บทบาทที่เกี่ยวของ
ในฐานะที่จะตองจัดเตรียมขอมูลเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน และดําเนินการกําหนดนโยบาย
เพื่อสงเสริม/เยียวยา แกภาคเอกชนตอไป
ในฐานะหนวยงานกลางที่รับผิดชอบการกํากับ
และดูแลนโยบายการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐของประเทศ
ในฐานะหนวยงานที่ตองปฏิบัติตามระเบียบ
การจัดซื้อจัดจาง และมีสวนไดสวนเสียในฐานะ
ผูซื้อสินคาและบริการ
ในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียในตลาดภาครัฐ (ผูเสนอขาย
สินคาและบริการใหกับหนวยงานภาครัฐ)
ในฐานะผูเสียภาษี ซึ่งเปนที่มาของเงินงบประมาณ
สําหรับการจัดซื้อ/จัดจางสินคา/บริการเพื่อใชในการ
บริหารงานราชการและในฐานะผูรับบริการของภาครัฐ
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7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
1. มีขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดกฎระเบียบเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐใน EFTA
2. มีขอมูลสินคาและบริการเปนรายอุตสาหกรรมที่อยูภายใตความตกลงการคาเสรีไทย–EFTA
ของแตละประเทศสมาชิก
3. มีขอมูลเกี่ยวกับมูลคาตลาดภาครัฐของแตละประเทศสมาชิกเปนรายอุตสาหกรรม
4. มีขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพการแขงขันในตลาดภาครัฐของผูประกอบการในแตละประเทศ
สมาชิกเปนรายอุตสาหกรรม
5. มีขอมูลผูประกอบการไทยในแตละอุตสาหกรรมที่มีโอกาสและศักยภาพที่จะไปแขงขัน
ในตลาดภาครัฐของประเทศสมาชิก
6. มีขอมูล ประโยชนและผลกระทบทั้งในเชิ งปริ มาณและคุณภาพตอผูที่มีสว นเกี่ย วของ
ในเรื่องการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหวางประเทศ
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การใชจายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ถูกตอง คุมคา
และตรวจสอบได
ทําใหสามารถผลักดัน
ใหเงินเขาสูระบบ
เศรษฐกิจ
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัยและ
เปนสากล

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ
ระดับการใหคะแนน
ระดับ 1 ดําเนินการจาง
ที่ปรึกษาโครงการ
ระดับ 2 ศึกษาและรวบรวม
รายละเอียดเกี่ยวของกับ
การจัดซื้อจัดจางของภาครัฐใน
EFTA ศึกษาและรวบรวมขอมูล
ตลาดภาครัฐของประเทศสมาชิก
EFTA และตลาดภาครัฐของไทย
ระดับ 3 ศึกษาโอกาสและ
อุปสรรคการเปดตลาดภาครัฐ
ของไทยกับประเทศสมาชิก
EFTA รวมถึงเสนอมาตรการ
รองรับและเยี่ยวยาผลกระทบ
จากการเปดตลาดตามความตกลง
ระดับ 4 จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร
ผลการศึกษา
ระดับ 5 เสนอสรุปผลการศึกษา
ตอกรมบัญชีกลาง

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
-

62
-

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
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5.2.6 โครงการศึกษาตนุทนและผลประโยชน เรื่องการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ (Government Procurement)
ภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป (European Free Trade Association : EFTA)
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ดําเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจางตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อจัดหาที่ปรึกษาโครงการ

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

5 5 5

และลงนามในสัญญาจาง
2. ศึกษา และรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง
ของภาครัฐในสหภาพยุโรปและรวบรวมขอมูลตลาดภาครัฐของประเทศ
3. ศึกษาโอกาสและอุปสรรคการเปดตลาดภาครัฐของไทย
กับประเทศสมาชิก EFTA รวมถึง เสนอมาตรการรองรับ

แผน
รอยละ

5 5 5 5

แผน
รอยละ

5 5 5 5 5

และเยียวยาผลกระทบ
4. สัมมนาเพื่อเผยแพรผลการศึกษาฯ

แผน
รอยละ

5. นําเสนอผลสรุปผลการศึกษา เสนอที่ปรึกษาฯ/รองอธิบดีฯ

10 10

แผน
รอยละ

10 10

167

ดานที่ 6 ดานบัญชีภาครัฐ
6.1 โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดทํารายงานการเงินแผนดิน
1. หลักการและเหตุผล
การจัดทํารายงานการเงินแผนดินในปจจุบันเปนไปตามวิธีการที่เคยเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 ซึ่งใชกับการจัดทํารายงานการเงินแผนดินสําหรับปงบประมาณ
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 ซึ่งเปนปที่เริ่มใชระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) เป น ต น มา วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก
ของรายงานการเงินแผนดินคือการแสดงรายการรับและจายเงินของรัฐบาลในรอบปที่ผานมา ซึ่งแสดงถึง
รายไดแผนดินที่จัดเก็บเขาคลัง และรายจายงบประมาณที่มีการเบิกจายจากคลัง รวมทั้งแสดงฐานะ
การเงินของรัฐบาล รายงานการเงินแผนดินในปจจุบันจัดทําโดยใชขอมูลบัญชีชุดแผนดิน (รหัสหนวยงาน
9999 ในระบบ GFMIS) เปนหลักและนําขอมูลสินทรัพยและหนี้สินของรัฐบาลในบัญชีชุดสวนราชการ
ที่เกี่ยวของมาปรับปรุงในรายงานการเงินแผนดินเพื่อแสดงฐานะการเงินและรายการที่เกี่ยวของของรัฐบาล
อยางสมบูรณยิ่งขึ้น
แมวารายงานการเงินแผนดินในปจจุบันจะสามารถใหขอมูลการรับจายเงินและฐานะการเงิน
ของรัฐบาลไดดีพอควร แตการแสดงขอมูลรายรับรายจายของรัฐบาล ซึ่งบันทึกตามเกณฑเงินสดรวมกัน
กับรายไดคาใชจายบางรายการที่เกิดจากสินทรัพยและหนี้สินของรัฐบาลที่บันทึกตามเกณฑคงคาง ทําให
การทํ า ความเข า ใจกั บ ข อ มูล ในรายงานมี ข อ จํ า กั ด ประกอบกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พ.ศ. 2560 มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห มี ก ารตรากฎหมายว า ด ว ยวิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ ไว ใ นมาตรา 62
ซึ่งในปจจุบันรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... มีขอกําหนดเกี่ยวกับองคประกอบ
ของรายงานการเงินแผนดินที่กระทรวงการคลังจะตองจัดทําซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
1. งบแสดงฐานะการเงิน
2. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ
4. งบกระแสเงินสด
5. รายงานการรับจายเงินประจําปงบประมาณ
ดังนั้น กรมบัญชีกลางในฐานะหนวยงานกลาง ซึ่งมีหนาที่จัดทํารายงานการเงินแผนดิน
จึงไดจัดทําโครงการพัฒนามาตรฐานการจัดทํารายงานการเงินแผนดินขึ้น เพื่อใหสามารถนําเสนอขอมูล
ในรายงานในลักษณะที่นําไปใชประโยชนในการบริหารราชการแผนดินไดมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหเปนไป
ตามบทบัญญัติ และเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว
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2. สาระสําคัญ
1. ศึกษา วิเคราะหแนวทางการนําเสนอรายงานการเงินแผนดินที่มีการออกแบบเบื้องตน
2. จั ด ทํ า ต น แบบ เพื่ อ ทดสอบการจั ด ทํ า รายงานการเงิน แผ น ดิน ตามรู ป แบบเบื้ อ งต น
กับขอมูลจริงจากระบบ GFMIS และวิเคราะหผลการจัดทําฯ ดังกลาว
3. วิเคราะหความสอดคลองกันในภาพรวมขององคประกอบของรายงานการเงินแผนดิน
4. วิเคราะหความครบถวนของการนําเสนอขอมูลในรายงานการเงินแผนดินตามวัตถุประสงค
ของรายงานที่กําหนด
5. ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอรายงานการเงินแผนดิน
6. ยกรางมาตรฐานการจัดทํารายงานการเงินแผนดิน
7. หารือรางมาตรฐานการจัดทํารายงานการเงินแผนดินกับผูทรงคุณวุฒิและผูที่เกี่ยวของ
8. ปรับปรุงรางมาตรฐานการจัดทํารายงานการเงินแผนดินตามผลการหารือ
9. นําเสนอรางมาตรฐานการจัดทํารายงานการเงินแผนดินตอผูบริหาร
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

/

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC
/

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
5. งบประมาณ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. มีแนวทางการนําเสนอรายงานการเงินแผนดินที่เหมาะสม
2. มีรางมาตรฐานการจัดทํารายงานการเงินแผนดินตามเจตนารมณของกฎหมาย
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
1. ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการอยางจริงจัง
2. เจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหความสนับสนุนในการทํากิจกรรมอยางเต็มที่
3. การทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองบัญชีภาครัฐ

169

9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัย
และเปนสากล

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการจัดทํามาตรฐาน
การรายงานการเงินแผนดิน

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
70

62
-

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
60

2
65

3
70

4
75

5
80
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6.1 โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดทํารายงานการเงินแผนดิน
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา วิเคราะหแนวทางการนําเสนอรายงานการเงินแผนดิน
ที่มีการออกแบบเบื้องตน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

2. จัดทําตนแบบเพื่อทดสอบการจัดทํารายงานการเงินแผนดิน

แผน

ตามรูปแบบเบื้องตนกับขอมูลจริงจากระบบ GFMIS

รอยละ

8
8

8

และวิเคราะหผลการจัดทําตนแบบ
3. วิเคราะหความสอดคลองกันในภาพรวมขององคประกอบของ
รายงานการเงินแผนดิน
4. วิเคราะหความครบถวนของการนําเสนอขอมูลในรายงาน
การเงินแผนดินตามวัตถุประสงคของรายงานที่กําหนด
5. ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอรายงานการเงินแผนดิน

แผน
รอยละ
แผน
รอยละ

กับผูทรงคุณวุฒิและผูที่เกี่ยวของ
8. ปรับปรุงรางมาตรฐานการจัดทํารายงานการเงินแผนดิน
ผลการหารือ
9. นํารางมาตรฐานการจัดทํารายงานการเงินแผนดิน
เสนอตอที่ปรึกษาฯ

8

8

แผน
รอยละ

7. หารือรางมาตรฐานการจัดทํารายงานการเงินแผนดิน

8

แผน
รอยละ

6. ยกรางรูปแบบการนําเสนอรายงานการเงินแผนดิน

8

8

8

แผน
รอยละ

8

แผน
รอยละ

10

แผน
รอยละ

10
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6.2 โครงการปฏิรูปการจัดทําบัญชีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. หลักการและเหตุผล
ดวยรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ... หมวด 4 การบัญชี การรายงาน
และตรวจสอบ กําหนดใหกระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
และใหหนวยงานของรัฐที่มิใชรัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
กรมบัญ ชี กลางในฐานะหน วยงานกลางมีภารกิจ เกี่ย วกับ การควบคุมดูแลการใช จ ายเงิน
ของแผนดินและของหนวยงานภาครัฐ ใหเปนไปโดยถูกตอง มีวินัย คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
โดยการวางกรอบหลักเกณฑกลางใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การใหบริการคําแนะนําปรึกษาดานการเงิน
การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารเงินนอกงบประมาณ และการพัสดุภาครัฐ โดยมี
อํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบบัญชี ตลอดจนการจัดทํา
และวิเคราะหรายงานการเงินของแผนดิน จึงไดจัดทําโครงการปฏิรูปการจัดทําบัญชีขององคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น เพื่ อ กํ า หนดหลั ก การและนโยบายบั ญชี ผั ง บั ญ ชี วิ ธี ก ารบั น ทึ ก รายการบั ญ ชี แ ละระบบ
การควบคุม และรายงานการเงินตามที่กระทรวงการคลังกําหนด เพื่อใหสอดคลองกับรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาว
2. สาระสําคัญ
1. ศึกษา วิเคราะหบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. กําหนดหลักการ และนโยบายบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. กําหนดผังบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. กําหนดวิธีการการบันทึกรายการบัญชี และระบบการควบคุมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. กําหนดรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
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5. งบประมาณ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ผังบัญชี วิธีการบันทึก
รายการบัญชี ระบบการควบคุม และแนวทางการจัดทํารายงานการเงินตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองบัญชีภาครัฐ
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การใชจายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ถูกตอง คุมคา
และตรวจสอบได

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
80

62
-

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
60

2
70

3
82

4
90

5
100
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6.2 โครงการปฏิรูปการจัดทําบัญชีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา วิเคราะหบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รอยละ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. กําหนดรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5

5

5
5

5

5

5

5

5

แผน
รอยละ

4. กําหนดวิธีการบันทึกรายการบัญชีของระบบการควบคุม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

3. กําหนดผังบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผน
รอยละ

2. กําหนดหลักการ และนโยบายบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน

แผน
รอยละ

5

5

5

5

5

5

แผน
รอยละ

5 10 10
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6.3 โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปภาครัฐ เรื่องรายไดจากรายการแลกเปลี่ยน
1. หลักการและเหตุผล
กรมบั ญ ชี ก ลางมี แ ผนระยะยาวที่ จ ะพั ฒ นามาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ให เ ป น ที่ ย อมรั บ
โดยทั่วไป สามารถสะทอนให เห็น เหตุการณทางบั ญชีที่เกิดขึ้นในภาครั ฐไดอยางถูกตอง ตามเนื้อหา
ที่แทจ ริ งของเหตุการณ รวมทั้งเป น มาตรฐานที่มีความเปน สากล โดยใชมาตรฐานการบั ญชี ภ าครั ฐ
ระหวางประเทศ (IPSAS) เปนเกณฑอางอิงจากการพิจารณาจัดกลุม IPSAS ที่เหมาะสมเพื่อใชกําหนด
มาตรฐานการบั ญ ชีภ าครั ฐของประเทศไทย ในระยะแรกพบว ามี IPSAS จํ านวน 19 ฉบั บ ที่จ ะเป น
ประโยชน มี ความจํ า เป น และสามารถนํ า มาใช กับ สถาณการณใ นประเทศไดอ ย า งเหมาะสม เพื่ อให
การบัญชีภาครัฐของประเทศไทยมีมาตรฐานเทียบเทาสากลมีความนาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับ ซึ่ง IPSAS
9 เรื่อง รายไดจากรายการแลกเปลี่ยนเปนมาตรฐานฉบับหนึ่งในจํานวน IPSAS 19 ฉบับ ดังกลาว
ในป จ จุ บั น หลั ก การและนโยบายบั ญ ชี เ รื่ อ งการรั บ รู ร ายได ที่ ใ ช ใ นการจํ า ทํ า งบการเงิ น
ของหนวยงานภาครัฐเปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ที่กําหนด
เกณฑ การรั บ รู ร ายได และการวั ด มู ล คารายได สํ าหรั บ รายได บางประเภทโดยเฉพาะเจาะจงเทานั้ น
แต IPSAS ที่ใช เ ป น เกณฑอา งอิงในการจั ดทํามาตรฐานการบั ญชี ภ าครั ฐ แยกเป น 2 กรณี คือ รายได
จากรายการแลกเปลี่ยนและรายไดจากรายการไมแลกเปลี่ยนนโยบายการบัญชีภาครัฐ ในปจจุบันยังไมได
มีห ลั ก การรั บ รู ร ายได แ ยกตามการจั ดประเภทรายได ของ IPSAS หน ว ยงานภาครั ฐ บางแห ง มีร ายได
จากรายการแลกเปลี่ ย นของหน ว ยงานจํ า นวนมาก เช น การให บ ริ ก ารรั ก ษาพยาบาลแก ป ระชาชน
การใหบริการดานการศึกษาแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เปนตน นโยบายการบัญชี
ในเรื่องนี้ที่ใชอยูในปจจุบันยังไมเคยมีการทบทวนปรับปรุงใหทันสมัย และในปจจุบันยังไมมีมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐที่กําหนดหลักการเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีการวัดมูลคา การแสดงรายการและการเปดเผย
ขอมูลของรายไดบางรายการไวอยางชัดเจน
กรมบั ญ ชี ก ลางได พั ฒ นาหลั ก การและนโยบายการบั ญ ชี สํ า หรั บ หน ว ยงานภาครั ฐ ขึ้ น
เพื่อเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาการบัญชีภาครัฐไปสูการนําเสนอขอมูลที่กวางขวางและสามารถนําไปใช
ประโยชนไดมากขึ้น ทั้งสําหรับรัฐบาลและสาธารณสุขจากจุดเริ่มตนดังกลาว กรมบัญชีกลางไดพัฒนา
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปภาครัฐ เพื่อปรับปรุงเรื่องที่กําหนดไวแลวในหลักการและ
นโยบายการบัญชีฯ และเพื่อกําหนดเรื่องอื่นที่ยังไมมีการกําหนดไวขึ้นใหมใหสอดคลองกับมาตรฐานระดับ
สากลอย า งเป น ป จ จุ บั น เพื่อให งบการเงิน ของหน ว ยงานมีความน าเชื่ อถือและเป น ประโยชน แกผู ใช
อยางเต็มที่ ดวยความจําเปนของการปรับปรุงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับรายไดจากรายการแลกเปลี่ยน
ดังกลาวขางตน กรมบัญ ชีกลางจึ งมีความจําเปนที่จะตองพัฒนามาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบั บที่ 9
เรื่องรายไดจากรายการแลกเปลี่ยนขึ้นมาเพื่อใหรัฐบาลมีขอมูลเกี่ยวกับรายไดจากรายการแลกเปลี่ยน
ในแตละรอบระยะเวลาบัญชีที่อยูในรูปแบบตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐที่ถูกตองตามมาตรฐานสากล

175

2. สาระสําคัญ
1. ศึกษามาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ และขอมูลในทางปฏิบัติประกอบการพิจารณาราง
มาตรฐานฯ
2. เสนอรางมาตรฐานตอคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐพิจารณา
3. เสนอรางมาตรฐานที่ไดรั บความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ตออธิ บดีกรมบั ญชีกลาง
พิจารณา
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน
/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
5. งบประมาณ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
มีการพัฒนามาตรฐานและนโยบายการบัญชีที่รองรับทั่วไปภาครัฐใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การบัญชีในระดับสากล เพื่อใหการแสดงรายการในรายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐมีความถูกตอง
สมบูรณตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และเปนสากลมากขึ้น
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
1. ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการอยางจริงจัง
2. เจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหความสนับสนุนในการทํากิจกรรมอยางเต็มที่
3. การทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองบัญชีภาครัฐ
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9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ
มาตรฐานใหทันสมัยและ
เปนสากล

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
70

62
-

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
60

2
65

3
70

4
75

5
80
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6.3 โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปภาครัฐ เรื่องรายไดจากรายการแลกเปลี่ยน
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษามาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ ระบุประเด็นปญหา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน

ของมาตรฐานและหารือกับที่ปรึกษาดานการบัญชีภาครัฐ

รอยละ

2. ศึกษาขอมูลในทางปฏิบัติเพิ่มเติม (หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ)

แผน

เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณารางมาตรฐานการบัญชี

รอยละ

10 10 5
5

ของคณะกรรมการมาตรฐานฯ
3. เสนอประเด็นปญหาของมาตรฐานใหคณะกรรมการมาตรฐาน
และนโยบายการบัญชีภาครัฐพิจารณา
4. ยกรางมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

แผน
รอยละ
แผน
รอยละ

5. เสนอรางมาตรฐานฯ ใหคณะกรรมการมาตรฐานและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐพิจารณา
6. ปรับปรุงรางมาตรฐานฯ

10 10

แผน
รอยละ

20

แผน
รอยละ

7. นําเสนอรางมาตรฐานฯ ตอที่ปรึกษาฯ

10

5

5

แผน
รอยละ

5

5
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ดานที่ 7 ดานการตรวจสอบภายใน
7.1 โครงการปรับปรุงคูมือการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
สําหรับสํานักงานคลังเขต
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กรมบัญชีกลางมีนโยบายใหสํานักงานคลังเขตรับผิดชอบประเมินการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในของสํ า นั ก งานจั ง หวั ดและมหาวิ ท ยาลั ย ที่มี สํ านั กงานตั้ง อยู ใ นภู มิภ าคในเขตพื้น ที่
ความรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ เสริ ม สร า งศั ก ยภาพในการเป น เครื อ ข า ยในการปฏิ บั ติ ง านของกรมบั ญ ชี ก ลาง
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยจัดทําคูมือการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
สําหรับสํานักงานคลังเขตเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการดําเนินการตามแนวทางประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555 นั้น
เนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมบัญชีกลางไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑการประกัน
คุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในภาครั ฐ พ.ศ. 2559 ให มี ค วามเหมาะสม ชั ด เจนและสอดคล อ ง
ตามมาตรฐานสากลมากขึ้น ดังนั้น เพื่อใหการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ของสํานักงานคลังเขตเปนมาตรฐานเดียวกัน ในอันที่จะกอใหเกิดการยอมรับและนาเชื่อถือจากสวนราชการ
และบุคคลที่เกี่ยวของ จึงเห็นควรจัดทําโครงการปรับปรุงคูมือการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ สําหรับสํ านักงานคลังเขต ใหสอดคล องตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 เพื่อใหสํานักงานคลังเขตใชเปนคูมือในการศึกษา ทําความเขาใจและปฏิบัติงาน
ประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
2. สาระสําคัญ
ปรับปรุงคูมือการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐสําหรับสํานักงาน
คลังเขต
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
/

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/
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4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2560
5. งบประมาณ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สํ า นั กงานคลั งเขตสามารถประเมิน การประกัน คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครั ฐ
ได อย า งถูกต อง เที่ย งธรรม ปฏิ บั ติ งานเป น มาตรฐานเดีย วกัน และสอดคล อ งเป น ไปตามหลั กเกณฑ
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
2. กรมบัญชีกลางไดรับการยอมรับและนาเชื่อถือจากสวนราชการและบุคคลที่เกี่ยวของ
3. เกิดการบูรณาการระหวางกองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลางและสํานักงานคลังเขต
ใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
ผูรั บผิ ด ชอบโครงการมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลั กเกณฑการประกัน คุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 อยางชัดเจน
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองตรวจสอบภาครัฐ และสํานักงานคลังเขต
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน

ตัวชี้วัด

การใชจายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ถูกตอง คุมคา
และตรวจสอบได

รอยละความสําเร็จ
ของการจัดทําคูมือการปองกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐสําหรับสํานักงานคลังเขต

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
90

62
-

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100
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7.1 โครงการปรับปรุงคูมือการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐสําหรับสํานักงานคลังเขต
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา รวบรวมขอมูลและทบทวนคูมือการประเมิน
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

8

สําหรับสํานักงานคลังเขต (เดิม)
2. กําหนดโครงรางคูมือการประเมินฯ

แผน
รอยละ

3. กําหนดรายละเอียดรางคูมือการประเมินฯ

รอยละ
4. พิจารณาปรับปรุงแกไขคูมือการประเมินฯ

60

แผน
รอยละ

5. เสนอที่ปรึกษาฯ และแจงสํานักงานคลังเขต

7

แผน

20

แผน
รอยละ

5
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7.2 โครงการกําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบภายในหนวยงานของรัฐ
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องด วยรั ฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหรั ฐตองรั กษาวินั ยการเงิน การคลั ง
อยางเครงครัด เพื่อใหฐานะการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอยางยั่งยืนตามกฎหมายวาดวย
วินัยการเงินการคลังของรัฐ และตามรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... หมวด 4
การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางจึงตองกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ
การตรวจสอบภายใน เพื่อใหหนวยงานภาครัฐไดใชเปนกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานดานการ
ตรวจสอบภายใน ดังนั้น จึงควรดําเนินโครงการกําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบภายในหนวยงานของรัฐ
ใหสอดคลองกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเหมาะสม
กับสภาพการปฏิบัติงานในปจจุบันของหนวยงานของรัฐ ตลอดจนเปนไปตามรางพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
2. สาระสําคัญ
กํา หนดหลั ก เกณฑการตรวจสอบภายในหน ว ยงานของรั ฐ เพื่อเป น กรอบและแนวทาง
ในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในที่สอดคลองกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ป รับ ปรุงใหมและเหมาะสมกับ สภาพการปฏิบัติง านในปจ จุบัน ของ
หนวยงานของรัฐ
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

/

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
5. งบประมาณ
-
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6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
หนว ยงานภาครัฐ มีห ลักเกณฑ เพื่อใชเปน กรอบและแนวทางในการปฏิบั ติงานดานการ
ตรวจสอบภายในที่สอดคลองกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมการปฏิบัติงานในปจจุบันของหนวยงานภาครัฐ
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองตรวจสอบภาครัฐ
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน

ตัวชี้วัด

การใชจายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ถูกตอง คุมคา
และตรวจสอบได

รอยละความสําเร็จ
ของการกําหนดหลักเกณฑ
การตรวจสอบภายในหนวยงาน
ของรัฐ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
90

62
-

63
-

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100
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7.2 โครงการกําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบภายในหนวยงานของรัฐ
ลําดับ
ที่

แผนงาน/โครงการ
ที่ดําเนินการ

1. รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหขอมูล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

เปนรางหลักเกณฑฯ
5. ประชุมหารือหนวยงานที่เกี่ยวของ
และปรับปรุงแกไขตามความเห็นของหนวยงาน
6. เสนอรางหลักเกณฑฯ ตอที่ปรึกษาฯ

10 5

10 10

แผน
รอยละ

4. ทบทวนและปรับปรุงจากจัดทํารางระเบียบฯ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

3. ดําเนินการยกรางระเบียบฯ เสนอผูอํานวยการกองตรวจสอบภาครัฐ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

2. กําหนดโครงรางระเบียบฯ เสนอผูอํานวยการกองตรวจสอบภาครัฐ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 10 10

แผน
รอยละ

5

5

5

แผน
รอยละ

5

5

5

แผน
รอยละ

5
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7.3 โครงการกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑการควบคุมภายในหนวยงานของรัฐ
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องด วยรั ฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหรั ฐตองรั กษาวินั ยการเงิน การคลั ง
อยางเครงครัด เพื่อใหฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอยางยั่งยืนตามกฎหมาย
วาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และตามรางพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... หมวด ๔
การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ
ที่ ก ระทรวงการคลั ง กํ า หนด กระทรวงการคลั ง โดยกรมบั ญ ชี ก ลางจึ ง ต อ งกํ า หนดมาตรฐาน
และหลักเกณฑเกี่ยวกับการควบคุมภายใน สําหรับใหหนวยงานของรัฐไดใชเปนกรอบและแนวทางในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค
และเป าหมายที่ กํ าหนด ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารควบคุ ม ภายในของภาครั ฐ เป น ไปตามมาตรฐานสากล
ของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO และเหมาะสม
กับบริบทของระบบการบริหารราชการแผนดิน จึงเห็นควรดําเนินโครงการกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ
การควบคุมภายในหนวยงานของรัฐ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑการควบคุม
ภายใน สนั บ สนุ น ส งเสริ มและกํา กับ ดูแลให ห น ว ยงานภาครั ฐ มีการกําหนด ปฏิ บั ติ ประเมิน และ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหเพียงพอ และมีการปฏิบัติตามอยางสม่ําเสมอ
2. สาระสําคัญ
กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ เพื่อเปนกรอบ
และแนวทางในการปฏิบัติงานดานการควบคุมภายในของหนวยงานของรัฐ
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสราง
นวัตกรรม

โครงการสําคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

/

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสูรางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
5. งบประมาณ
-
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6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. หน ว ยงานของรั ฐ มี ม าตรฐานและหลั ก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในที่ ชั ด เจน
เปนแนวเดียวกัน อางอิงตามมาตรฐานสากล และมีความเหมาะสมกับระบบบริหารราชการแผนดิน
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. หน ว ยงานของรั ฐ มีร ะบบการควบคุ มภายในที่เ หมาะสม เพี ย งพอและมี ก ารปฏิ บั ติ
ตามอยางสม่ําเสมอ
3. หน วยงานของรั ฐ ได รับ ความเชื่ อมั่นในการบริ หารกิจ การบานเมืองที่ดีจ ากประชาชน
ภาคเอกชน หนวยงานและผูเกี่ยวของตาง ๆ
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
1. รวบรวมและศึกษาขอมูลหนวยงานของรัฐอยางครอบคลุมทุกประเภท
2. ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และผูกํากับดูแลมีความรู ความเขาใจและใหความสําคัญเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองตรวจสอบภาครัฐ
9. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ของหนวยงาน
การใชจายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ถูกตอง คุมคาและ
ตรวจสอบได

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
58
59
60
-

คาเปาหมาย
61
90

62
90

63
90

เกณฑการใหคะแนน
64
-

1
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90
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95

5
100
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7.3 โครงการกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑการควบคุมภายในหนวยงานของรัฐ
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. รวบรวม และศึกษาขอมูล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

3. ดําเนินการยกรางระเบียบฯ และ มาตราฐานฯ

แผน

เสนอผูอํานวยการกองตรวจสอบภาครัฐ

รอยละ

เปนรางหลักเกณฑการควบคุมภายใน
5. ประชุมหารือหนวยงานที่เกี่ยวของ และปรับปรุงแกไข
ตามความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. เสนอรางมาตรฐานและหลักเกณฑฯ ตอที่ปรึกษาฯ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20

แผน
รอยละ

4. ปรับปรุงรางมาตรฐานฯ และปรับเปลี่ยนการจัดทํารางระเบียบฯ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

2. กําหนดโครงรางระเบียบฯ และ มาตรฐานฯ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

20

6

6

6

แผน
รอยละ

6

7

7

7

แผน
รอยละ

5

5

แผน
รอยละ

5
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล
(Fiscal Consolidation)
ด้านที่ 1 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1.1 ด้านค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
1.1.1 โครงการปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล หรือสถานการณ์ของประเทศ
ประกอบกับกรมบัญชีกลางมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรภาครัฐอย่างเหมาะสม
จึงได้จัดทาโครงการดังกล่าว
โดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาของบุตรเป็นการกาหนดสิทธิการได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามนัยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 แต่เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ใช้
บังคับมาเป็นระยะเวลานาน จึงจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
2. สาระสาคัญ
1. ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
2. ยกร่างพระราชกฤษฎีกาฯ
3. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (Focus Group)
4. ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกา
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
มกราคม 2560 ถึง กันยายน 2561
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5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัดิ การเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรมีความเหมาะสมและสอดคล้ อง
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ์
มาตรฐานให้ทันสมัย
และเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
100

ค่าเป้าหมาย
61
100

62
-

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100
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1.1.1 โครงการปรับปรุงแกไขพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล

รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

2. ยกรางพระราชกฤษฎีกา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน

5

5 10

แผน
รอยละ

3. รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย (Focus Group)

แผน
รอยละ

4. ปรับปรุงแกไขรางพระราชกฤษฎีกา

5 10

แผน
รอยละ

5. เสนออธิบดีฯ พิจารณาลงนาม

5

10 10 10 10 10

แผน
รอยละ

5

5
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1.1.2 โครงการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1. หลักการและเหตุผล
โดยที่คณะกรรมการกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการได้พิจารณาแล้วเห็ นว่า บทบัญญัติ
ของพระราชบั ญญัติกองทุน บ าเหน็ จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ที่ใช้ส าหรับการบริ ห ารกองทุ น
บ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการมี ลั ก ษณะบางประการที่ ไ ม่ เ หมาะสมกั บ สภาพการณ์ ใ นปั จ จุ บั น จึ ง ได้
ดาเนินการปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยกาหนดให้กองทุนสามารถขยาย
ขอบเขตการลงทุนของเงินสารองออกไปได้มากขึ้น เพื่อช่วยให้การบริหารความเสี่ยงและขยายโอกาส
สร้างผลประโยชน์ตอบแทนของเงินสารองเป็นไปอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังกาหนดให้กองทุนสามารถ
จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจากัดเพื่อขยายโอกาสในการหาผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กองทุน
และให้สมาชิกสามารถส่งเงินสะสมเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินเดือน และให้มีสิทธิ
ในการเลือกแผนการลงทุนได้หลากหลายมากขึ้น ส่วนสมาชิกที่ไม่ใช้สิทธิเลือกแผนการลงทุน ให้ถือว่า
สมาชิกยิ น ยอมให้ กองทุน จั ดแผนการลงทุนที่ล งทุนในหลั กทรัพย์ที่มี ความเสี่ ยงเหมาะสมกับ ช่วงอายุ
ของสมาชิก และเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ทั้งส่วนของเงินสะสม เงินสมทบ
เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว รวมทั้งให้สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ
และฝากเงิ น ให้ ก องทุ น บริ ห ารต่ อ หรื อ ขอทยอยรั บ เงิ น คื น มี สิ ท ธิ เ ลื อ กแผนการลงทุ น ที่ ก องทุ น จั ด ให้
เพื่ อ บริ ห ารความเสี่ ย งตามความต้ อ งการของแต่ ล ะบุ ค คล นอกจากนี้ ส มควรก าหนดให้ ส มาชิ ก
ที่เกษียณอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์มีสิทธิขอรับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนของเงิน
ดังกล่าวได้ก่อนเมื่อสิ้นปี งบประมาณที่ผู้นั้นมีอ ายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และสมควรกาหนดให้ก องทุน
สามารถรับโอนเงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นหลักประกันในกรณี
การออกจากงานหรือการชราภาพมาบริหารได้ตามความประสงค์ของสมาชิก และเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมายังกระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นหน่วยงานกากับดูแลและเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
2. สาระสาคัญ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ดังนี้
1) บั ญ ญั ติ ใ ห้ กบข. สามารถรั บ โอนเงิ น จากกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ หรื อ กองทุ น อื่ น ที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพมาบริหารได้ตามความประสงค์
ของสมาชิก
2) บัญญัติให้ กบข. สามารถจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจากัดเพื่อขยายโอกาส
ในการหาผลประโยชน์ตอบแทนจากการรับบริหารเงิน ลงทุนให้แก่บุคคลภายนอกและนาผลประโยชน์
ตอบแทนในรูปของเงินปันผลกลับคืนมาให้แก่กองทุน
3) บัญญัติให้สมาชิกสามารถส่งเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินเดือนสมาชิก
4) บัญญัติให้สมาชิกที่เกษียณอายุเกินกว่าหกสิบปี บริบูรณ์มีสิทธิขอรับเงินสะสม เงินสมทบ
และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวได้ก่อนเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
5) บัญญัติให้สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพและฝากเงินให้ กองทุนบริห ารต่อหรือขอทยอย
รับเงินคืน มีสิทธิเลือกแผนการลงทุนที่กองทุนจัดให้ได้
6) บัญญัติให้ กบข. ขยายขอบเขตการลงทุนของเงินสารองได้มากขึ้น รวมทั้งให้สมาชิกมีสิทธิ
เลือกแผนการลงทุนได้หลากหลายขึ้นและเปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกแผนการลงทุนได้ทั้งส่วนของเงินสะสม
เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว โดยในกรณีที่สมาชิกไม่ได้
เลือกแผนการลงทุนใด ให้ถือว่าสมาชิกยินยอมให้ กบข. จัดแผนการลงทุนที่กาหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์
ที่มีความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก
3. ประเภทโครงการ
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เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
5. งบประมาณ
ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หรือจากงบประมาณอื่น ๆ ที่อาจได้รับการจัดสรร จานวน 2,230,970 บาท
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับแล้ว
จะทาให้สมาชิก กบข. เป็นผู้ได้รับประโยชน์ดังนี้
1. กบข. สามารถรั บ โอนเงินจากกองทุนสารองเลี้ ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพมาบริหารได้ตามความประสงค์ของสมาชิก
2. กบข. สามารถจั ด ตั้ ง บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น จ ากั ด เพื่ อ ขยายโอกาสในการ
หาผลประโยชน์ตอบแทนจากการรับบริหารเงินลงทุนให้แก่บุคคลภายนอกและนาผลประโยชน์ตอบแทน
ในรูปของเงินปันผลกลับคืนมาให้แก่กองทุน
3. สมาชิกสามารถส่งเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินเดือนสมาชิก
4. สมาชิกที่เกษียณอายุเกินกว่าหกสิ บปีบริบูรณ์มีสิทธิขอรับเงินสะสม เงินสมทบ และ
ผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวได้ก่อนเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
5. สมาชิกที่สิ้ น สุ ดสมาชิกภาพและฝากเงินให้ กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงินคืน
มีสิทธิเลือกแผนการลงทุนที่กองทุนจัดให้ได้
6. กบข. ขยายขอบเขตการลงทุนของเงินสารองได้มากขึ้น รวมทั้งให้สมาชิกมีสิทธิเลือก
แผนการลงทุนได้หลากหลายขึ้นและเปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกแผนการลงทุนได้ทั้งส่วนของเงินสะสม
เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว
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7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ์
มาตรฐานให้ทันสมัย
และเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
100

62
-

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100
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1.1.2 โครงการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ 10 10 5

2. ยกราง และแกไขกฎหมายเพิ่มเติม

แผน
รอยละ

3. รับฟงความคิดเห็น

แผน
รอยละ

4. ปรับปรุงแกไขกฎหมายใหเหมาะสม

10 10 5

แผน
รอยละ

5. เสนออธิบดีฯ เพื่อพิจารณาลงนาม

10 10 5

10 10

แผน
รอยละ

5
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1.1.3 โครงการระบบการกาหนดสานักงานในพื้นที่พิเศษ
1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสาหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2544 ประกาศใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 เป็นต้นมา ได้บัญญัติให้กระทรวงการคลังประกาศกาหนดสานักงาน
ในพื้ น ที่ พิ เ ศษทุ ก ปี โดยร่ ว มพิ จ ารณากั บ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ง
หรือหลายอย่างที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากาหนดส านักงานที่ ตั้ง อยู่
ในพื้ น ที่ พิ เ ศษตระหนั ก ถึ ง ภาระหน้ า ที่ ใ นการก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก่ อ นที่ จ ะประกาศใช้ ใ นแต่ ล ะปี
ต้องพยายามปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องตรงกับเจตนารมณ์ที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าวขึ้น
โดยยึดโยงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ในกระบวนการจั ด ท าหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาก าหนดส านั ก งานในพื้ น ที่ พิ เ ศษ
ของคณะกรรมการพิจารณากาหนดสานักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษแม้ว่าปัจจุบันหลักเกณฑ์การพิจารณา
กาหนดสานักงานในพื้นที่พิเศษเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการในส่วนภูมิภาคว่ามีความเหมาะสมพอสมควร
ที่จะใช้พิจารณาว่าสานั กงานใดเป็น สานักงานในพื้นที่พิเศษ แต่ในการจัดทาหลักเกณฑ์การพิจารณา
เพื่อให้เป็นมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น หลักเกณฑ์ดังกล่าวสมควรได้รับการปรับปรุงให้เป็นหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
สะท้อนกับพื้นที่ที่สมควรได้รับการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษอย่างแท้จริง แต่เนื่องจากยังมีข้อจากัดเกี่ยวกับ
เครื่องมือที่จะแสดงข้อ มูลสภาพพื้นที่เชิงเปรียบเทียบเพื่อแยกแยะว่าพื้นที่ลักษณะใดสมควรปรั บปรุง
ให้ เข้าอยู่ในข่ายเป็นพื้นที่พิเศษ พื้นที่ใดไม่เหมาะสมเป็นพื้นที่พิเศษ และแม้ว่าจะมีข้อมูลที่ได้รับจาก
ส่วนราชการที่เสนอขอปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ ก็ไม่อาจเชื่อถือได้เสมอไปว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นมีนัยสาคัญ
ต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ดีได้หรือไม่ หรือจากการลงตรวจสอบพื้นที่จริงของคณะกรรมการพิจารณา
กาหนดส านั กงานที่ตั้งอยู่ ในพื้น ที่พิเศษ เพื่อรับทราบปัญหาความยากล าบากของพื้นที่ ก็มีข้อจากั ด
ในเรื่องงบประมาณและระยะเวลามาโดยตลอด ในขณะที่ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเจริญก้าวหน้า
มากขึ้น จึงเล็งเห็นความเหมาะสมที่จะนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพิจารณา
กาหนดสานักงานในพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลที่หลากหลายมิติประกอบการตัดสินใจ
ในการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณากาหนดสานักงานในพื้นที่พิเศษให้ได้รับความน่าเชื่อถือ และเป็น
ที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลของสานักงานที่เสนอขอให้พิจารณากาหนด
เป็นสานักงานในพื้นที่พิเศษนั้น ยังคงเป็นภาระการตรวจสอบและในบางครั้งมีค วามผิดพลาดเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบของสานักงานที่ยื่นขอเป็นสานักงานในพื้นที่พิเศษ หรือคณะกรรมการพิจารณา
กาหนดสานักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษและคณะกรรมการพิจารณากาหนดสานักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ
ระดับจังหวัด เนื่องจากการจัดทาข้อมูลที่เป็นการตรวจสอบเอกสารมีรายละเอียดมาก
ดั งนั้ น จึ งเห็ น ควรจั ดท าโครงการระบบการก าหนดส านั กงานในพื้ นที่ พิ เ ศษ เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพกระบวนการจัดทาหลักเกณฑ์การพิจารณากาหนดสานักงานในพื้นที่พิเศษ โดยการนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะทาให้การพิจารณากาหนดสานักงานในพื้นที่พิเศษเป็นไปอย่างเหมาะสม
ถูกต้อง รวดเร็ว ลดปริมาณงาน และขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการพิจารณา
กาหนดสานักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษและคณะกรรมการพิจารณากาหนดสานักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ
ระดับจังหวัด ผู้บริหารและคณะกรรมการฯ มีข้อมูลที่หลากหลาย มีระบบรายงานที่มีประสิทธิภาพ
แสดงภาพในลักษณะเสมือนจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาหลักเกณฑ์ รวมทั้งลดค่าใช้จ่าย
ในการลงตรวจพื้นที่จริงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทาให้การประกาศสานักงานในพื้นที่พิเศษถู กต้องตรงตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาฯ
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2. สาระสาคัญ
ขั้นตอน/กิจกรรมสาคัญที่จะดาเนินการสรุปได้ดังนี้
1. ศึกษาหลักเกณฑ์การพิจารณา กับระบบเทคโนโลยี
2. ศึกษาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
4. กาหนด TOR
5. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
6. บริหารสัญญา
7. ทดสอบระบบ
8. ประชุมชี้แจงและอบรมผู้เกี่ยวข้อง
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
7,259,500 บาท
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การจั ด ท าหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาก าหนดส านั ก งานในพื้ น ที่ พิ เ ศษ มี ป ระสิ ทธิภ าพ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว ลดปริมาณงานและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการพิจ ารณาก าหนดส านั กงานที่ ตั้ง อยู่ใ นพื้น ที่ พิเ ศษและคณะกรรมการพิ จารณาก าหนด
สานักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด
2. การกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาสานักงานในพื้นที่พิเศษที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดขึ้น และเกิดการยอมรับ มีความน่าเชื่อถือในเรื่อง
ความเป็นธรรมจากส่วนราชการเพิ่มยิ่งขึ้น หลักเกณฑ์สามารถแบ่งแยกได้ว่าสานักงานใดสมควรได้รับ
การประกาศเป็นสานักงานในพื้นที่พิเศษ สานักงานใดไม่ควรได้รับการประกาศเป็นสานักงานในพื้นที่พิเศษ
3. ผู้ บ ริ ห ารและคณะกรรมการมีความมั่นใจในการตัดสิ นใจกาหนดหลักเกณฑ์พิจารณา
สานักงานในพื้นที่พิเศษ จากข้อมูลที่รวดเร็ว และหลากหลายรอบด้าน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการที่
จะต้องลงตรวจพื้นที่จริง
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
สามารถสรุ ป รายงานภาพรวมแต่ ล ะพื้ น ที่ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การเพิ่ ม ขึ้ น และลดลง
ของสานักงานที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ์
มาตรฐานให้ทันสมัย
และเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
100

62
100

63
100

เกณฑ์การให้คะแนน
64
100

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100
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1.1.3 โครงการระบบการกําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษาหลักเกณฑการพิจารณากับระบบเทคโนโลยี

รอยละ

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5 10 5

5
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
10 10 10 10 10 5
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

แผน
รอยละ

8. ประชุมชี้แจง และอบรมใหกับผูที่เกี่ยวของ

5

แผน
รอยละ

7. ทดสอบระบบ

5

แผน
รอยละ

6. บริหารสัญญา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

5. จัดซื้อจัดจาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

4. กําหนด TOR

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

3. วิเคราะหและออกแบบระบบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผน
รอยละ

2. ศึกษา และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน

15 15

แผน
รอยละ

20 10 5
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1.2 ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล
1.2.1 โครงการปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข
เพื่อใช้สาหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้กาหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้
สาหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการให้แก่ส่วนราชการ ส่วนราชการ
ที่มีสถานพยาบาลในสังกัด สถานพยาบาลรัฐวิสาหกิจ สถานพยาบาลที่กระทรวงการคลังกาหนด และ
สถานพยาบาลของทางราชการทั่วประเทศทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
0417/ว 177 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 นั้น
โดยอัตราค่าบริการสาธารณสุขที่กาหนดขึ้นตามประกาศดังกล่าว เป็นอัตราซึ่งประกอบด้วย
ต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ค่าบริหารจัดการ และต้นทุนการพัฒนา เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเกิดความเหมาะสมกับสภาวะต้นทุนที่แท้จริงในปัจจุบัน กรมบัญชีกลาง
จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สาหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของทางราชการ เพื่อช่วยเหลือสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และลดผลกระทบจากภาวะค่าบริการต่าง ๆ ที่ ผู้มีสิทธิต้องร่วมจ่ายค่าบริการ
ส่วนเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
2. สาระสาคัญ
ในการปรั บ ปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุ ขเพื่อใช้สาหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของทางราชการกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้จัดทาโดยอาศัยข้อมูลที่สานักงาน
วิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ได้ทาการศึกษา ทบทวนรายการและอัตราค่าบริการ
สาธารณสุขเป็นฐานในการพิจารณาปรับปรุงฯ เนื่องจากมีความครอบคลุม และผ่านการประชุมชี้แจง
กับสถานพยาบาล เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างอัตราค่าบริการสาธารณสุขที่ปรับปรุงใหม่แล้ว
เบื้องต้น โดยกรมบัญชีกลางจะต้องนาเสนอข้อมูลดั งกล่าวให้แก่คณะทางานกาหนดรายการและอัตรา
ค่า บริก ารสาธารณสุข เพื่อ ใช้ส าหรับ การเบิก จ่า ยค่า รัก ษาพยาบาลสิท ธิส วัส ดิก ารรัก ษาพยาบาล
ข้าราชการ พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกาหนดรายการและอัตราค่าบริการฯ
ที่ปรับปรุงใหม่ และประกาศแจ้งเวียนให้ส่วนราชการฯ ทราบ และถือปฏิบัติต่อไป
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2562
5. งบประมาณ
จานวน 404,750 บาท
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. รัฐบาลมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเหมาะสม
2. กรมบัญชีกลางสามารถกาหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมรายการและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
3. สถานพยาบาลให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ เนื่องจากได้รับอัตราค่าบริการที่สะท้อนต้นทุน
การดาเนินงานของสถานพยาบาลที่แท้จริง
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
1. เนื่องจากการดาเนินงานโครงการนี้มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงต้องดาเนินการ
ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้ได้ข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับ ดังนั้น จึงอาจเป็นปัจจัยภายนอกที่ทาให้
แผนการดาเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. ได้รับการสรรงบประมาณในการดาเนินงาน
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ถูกต้อง คุ้มค่า
และตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
หมายเหตุ :
ปี 2561 อย่างน้อย 1 หมวด
(หมวด 8 และ/หรือ หมวดอื่นๆ)

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
90

ค่าเป้าหมาย
61
100

62
100

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100
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1.2.1 โครงการปรับปรุงอัตราคาบริการสาธารณสุขเพื่อใชสําหรับการเบิกจายคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา และรวบรวมขอมูล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

เพื่อเสนอคณะทํางานพิจารณากําหนดรายการและอัตราคาบริการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

2. จัดทํารางอัตราคาบริการสาธารณสุข (รางแรก)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10 10 10 15 5

5

แผน
รอยละ

10 10

สาธารณสุข เพื่อใชสําหรับการเบิกจายคารักษาพยาบาล
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการพิจารณา
3. ประชุมคณะทํางานพิจารณากําหนดรายการและอัตราคาบริการ

แผน

สาธารณสุข เพื่อใชสําหรับการเบิกจายคารักษาพยาบาล

รอยละ

5

5

5

5

5

5

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
4. จัดทํารางอัตราคาบริการสาธารณสุขใหม (รางสําหรับประกาศใช
เปนหลักเกณฑการเบิกจายคารักษาพยาบาล)
5. ยกรางหลักเกณฑฯ และเสนออธิบดีฯ พิจารณาลงนาม

รอยละ
แผน

10 10

แผน
รอยละ

15 15
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1.2.2 โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงการคลั ง โดยกรมบั ญ ชี ก ลางในฐานะผู้ ก ากั บ ดู แ ลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก าร
รักษาพยาบาลได้พัฒนารูปแบบและชุดสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องโดยคานึงถึงความจาเป็น เพียงพอ
และเหมาะสม ภายใต้ ก รอบวงเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรจากรั ฐ บาลเป็ น รายปี ต่ อ มา
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2557 กรมบัญชีกลางได้พัฒนา “ระบบเบิกจ่า ยตรงค่ารั กษาพยาบาล” และ
“ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ” เพื่อใช้ในการกากับ ติดตาม และประเมินผลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ในภาพรวมตลอดจนอานวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวโดยไม่จาเป็นต้องทดรอง
จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน
ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเป็นระบบที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการ
เรี ย กเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาลจากกรมบั ญ ชี ก ลาง ภายหลั ง จากที่ ส ถานพยาบาล
ได้ให้บริการทางการแพทย์ แก่ผู้ป่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้จัดจ้างหน่วยงาน
ภายนอกทาหน้าที่บริหารจัดการธุรกรรมให้พร้อมต่อการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายภายหลัง แม้ว่าระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้ถูกพัฒนาให้สถานพยาบาลรายงานข้ อมูล
การรักษาพยาบาลเป็นรายบุคคล เช่น รายละเอียดการสั่งใช้ยา การระบุเหตุผลการสั่งใช้ยานอกบัญชี
ยาหลั กแห่ งชาติ จ านวนเงิน ค่ารั กษาพยาบาลที่ส ถานพยาบาลเรียกเก็บแยกตามหมวดหมู่ เป็ นต้น
แต่ จ ากผลการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาพบว่ า สถานพยาบาลหลายแห่ ง มี ก ารส่ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ ขอเบิ ก เงิ น
ค่ารักษาพยาบาลซ้าซ้อน และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งระบบการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันไม่สามารถตรวจจับความผิดปกติดังกล่าวได้ ประกอบกับปริมาณธุรกรรม
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถ
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ตามสัดส่วนที่ควรจะเป็น ตลอดจนพบปัญหาการสวมสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรง
ประเภทผู้ ป่ ว ยนอก เนื่ องจากไม่มีร ะบบพิสู จน์ตัวตนก่อนเข้ารับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
อัน น ามาซึ่งการทุจ ริ ตในลั ก ษณะการเวียนเทีย นรับยาในสถานพยาบาลหลายแห่ ง ซึ่งส่ งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์และความโปร่งใสของระบบราชการอย่างยิ่ง
ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการเบิกค่ารักษาพยาบาลซ้าซ้อนและการป้องกันการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้น กรมบัญชีกลางจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่ ม มากขึ้ น โดยพั ฒ นาระบบการก ากั บ ติ ด ตาม และตรวจสอบก่ อ นการเบิ ก จ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก าร
ค่ารักษาพยาบาลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Claim control systems) รูปแบบใหม่ที่ทาให้กรมบัญชีกลางสามารถ
รั บ รู้ การเข้ารั บ บริ การทางการแพทย์ของผู้ ป่ว ยได้ทันทีและรับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ได้ภายในวันดังกล่าว โดยผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวทุกคนต้องมี “บัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ” เพื่อยื น ยั น ตัว ตนและใช้ ประกอบการท าธุร กรรมการเบิ ก จ่า ยในแต่ล ะครั้ ง นอกจากนี้
การปรั บ ปรุ งระบบเบิ กจ่ ายตรงค่ารั กษาพยาบาลดัง กล่ าว ยังเป็นการผลั กดันให้ เกิดการดาเนิน งาน
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ห่ ง ชาติ
(National e-payment Master Plan) ของรัฐ บาลที่มุ่ง เน้น การด าเนิ นธุร กรรมทางการเงิน ให้ เ ป็ น ไป
อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปริมาณเอกสารทางการเงิน
2. สาระสาคัญ
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ในการปรั บ ปรุ ง ระบบเบิ ก จ่ า ยตรงค่ า รั ก ษาพยาบาลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มากขึ้ น
กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้นาแนวคิดการชาระเงินด้วยระบบบัตรเครดิตมาประยุ กต์ใช้
โดยเริ่มจากการพัฒนาระบบการพิสูจน์ตัวตน (Authentication systems) ที่ใช้ในระบบรักษาความปลอดภัย
ในการช าระเงิ น ผ่ า นบั ต รเครดิ ต เพื่ อ ใช้ ยื น ยั น ตั ว บุ ค คลก่ อ นเข้ ารั บ บริ ก ารและก่ อ นการท าธุรกรรม
การเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง ทาให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวไม่จาเป็นต้องลงทะเบียน
สมัครเข้าร่วมโครงการเบิ กจ่ ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่ว ยนอกอีกต่อไป ต่างจากเดิม ที่ต้ อง
ลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถใช้สิทธิ ณ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งโครงการนี้สถาบันผู้ออกบัตร
จะท าหน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารจั ด การธุ ร กรรมผ่ า นบั ต รสวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลข้ า ราชการเท่ า นั้ น
โดยกรมบัญชีกลางเป็นผู้จัดจ้างให้ดาเนินการ และยังคงเป็นผู้จ่ายเงินให้กับสถานพยาบาลเช่นเดิม ทั้งนี้
ระบบการพิ สู จ น์ ตั ว ตนที่ จ ะถู ก พั ฒ นาขึ้ น มานั้ น จะสามารถแสดงสถานะจ านวนค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
รักษาพยาบาล และความถี่ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยทันทีที่การแสดงตัวตน ณ จุดบริการ
ของสถานพยาบาล ซึ่งจะช่วยกรมบัญชีกลางสามารถตรวจสอบและติดตามการเบิกจ่ายที่ผิดไปจาก
หลักเกณฑ์ที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตของงานที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จัดทาบัตรอิเล็ กทรอนิกส์ เพื่อใช้ส าหรับการพิสู จน์ตัวตนทุกครั้ง ก่อนเข้า รับ
บริการและก่อนการทาธุรกรรมการเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง
1) จั ดทาบั ตรอิเล็ กทรอนิกส์ มีความจาเป็นต้องจัดจ้างสถาบันทางการเงินที่จดทะเบี ย น
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารหรือกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินทาหน้าที่ในการออกบัตร
จานวน 4.5 ล้านใบ
2) บั ตรอิเล็ กทรอนิ กส์ มีคุณลั กษระทาจากพลาสติกแบบแถบแม่เหล็ ก ขนาดเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลสามารถพิมพ์ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน หรือข้อมูลอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
3) บัตรอิเล็กทรอนิกส์มีคุณสมบัติสาคัญ เพื่อใช้ประโยชน์ในการดาเนินธุรกรรม และมีระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่ากับระบบสากลของบัตรที่มีลั กษณะและคุณสมบัติ
เดียวกัน
4) สถาบันผู้ออกบัตรที่รับดาเนินการจะต้องทาหน้าที่ในการออกบัตรใหม่ กรณีบัตรสูญหาย
หรือกรณีอื่นใดที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ดาเนินการ
5) การบริ ห ารจั ดการจั ดทาสิ่ งพิมพ์และซองบรรจุ ภั ณฑ์ พร้อ มจัดส่ งให้ แก่ผู้ มีสิ ทธิ ต ามที่
กรมบัญชีกลางกาหนด เช่น คู่มือคาแนะนาการใช้บัตร คู่มือการใช้เครื่องรับบัตร จัดพิมพ์ชื่อ -นามสกุล
ที่อยู่บนซองบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
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กิ จ กรรมที่ 2 พัฒ นาระบบปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ รองรับ ระบบการพิสู จน์ ตัว ตนและระบบการ
ทาธุรกรรมการเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง โดยระบบดังกล่าวจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ ป่ ว ยและข้ อ มู ล ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาลในแต่ ค รั้ ง ซึ่ ง ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดจะถู ก น าไป
ประมวลผลก่อนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทุกครั้ง
1) สถาบันการเงินที่รับดาเนินการจะต้องจัดทาระบบปฏิบัติการที่จะตรวจสอบสถานะของ
ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว เมื่อมีการใช้บัตรเครดิตในการรักษาพยาบาลแต่ละครั้ง
2) สถาบั น การเงิ น ที่ รั บ ด าเนิ น การจะต้ อ งจั ด ท าระบบปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ รองรั บ การใช้
บัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล พร้อมทั้งติดตั้งระบบดังกล่าวที่เครื่อง EDC ณ จุดบริการของสถานพยาบาล
ตามจานวนที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้สถาบันการเงิน และจะต้องรองรับข้อมูลค่าใช้จ่ายตามที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด
3) สถาบั น การเงิ น ที่ รั บ ด าเนิ น การจะต้ อ งจั ด เก็ บ และรวบรวมข้ อ มู ล อย่ า งมี ม าตรฐาน
สามารถตรวจสอบและค้นหาข้อมูลได้ง่าย และดาเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางและหรือ
หน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมาย เพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
4) สถาบันการเงินที่รับดาเนินการจะต้องจัดทาระบบรับส่งข้อมูลกับกรมบัญชีกลางและ/
หรือหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมาย เพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโปรแกรมเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอกในปัจจุบันให้สามารถรองรับ
รหัสอ้างอิงจากสถาบัน การเงิน เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน ค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่า ยตรง
ตลอดจนชุดข้อมูลสาคัญตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด (ระบบการพิสูจน์ตัวตน)
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อการตรวจสอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ในเบื้องต้น โดยกรณีที่พบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ผิดปกติ ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นจะตรวจสอบ
ความผิดปกติและไม่อนุญาตให้มีการเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงในคราวนั้น ซึ่งผู้ป่วยจะต้อง
ทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และใช้สิทธิเบิก ณ ส่วนราชการต้นสังกัด
1) พั ฒ นาโปรแกรมการตรวจสอบค่ า ใช้จ่ า ย Claim control โดยโปรแกรมดั ง กล่ าวจะ
ตรวจรับข้อมูลที่ผิดปกติตามเงื่อนไข (Requirements) ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
2) ด าเนิ น การจั ด จ้ า งหน่ ว ยงานผู้ เ ชี่ ย วชาญในการท าหน้ า ที่ ต รวจสอบข้ อ มู ล ค่ า ใช้ จ่าย
Data analysis & Monitoring
3) หน่วยงานผู้รับจ้างข้อมูล ดังกล่าวรายงานให้ กรมบัญชีกลางทราบ หรือจัดส่งรายงาน
ส่วนราชการทราบตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกาหนด
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาระบบการให้บริการ/คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบการพิสู จน์
ตัวตนและการทาธุรกรรมการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง (Call Center) เช่น การให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ การออกบัตรใหม่ การแก้ไขปัญหากรณีบัตรสูญหาย หรือ
ปัญหาการใช้บัตรในกรณีต่าง ๆ เป็นต้น
กิจกรรมที่ 6 ร่างหลักเกณฑ์และปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
ใช้
บัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลในการชาระเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง
กิจกรรมที่ 7 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลให้กับสถานพยาบาลและผู้มีสิทธิ เกี่ยวกับ
การพั ฒ นาระบบการก ากั บ ติดตาม และตรวจสอบก่ อนการเบิ กจ่ ายเงิ นสวัสดิ การค่ ารั กษาพยาบาล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น การประชุมชี้แจง/เจรจากับสถานพยาบาลและ
ส่วนราชการจัดทาสื่อโฆษณา เป็นต้น
1) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณาเผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และจัดทา
Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว
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2) จั ด ประชุ ม ชี้ แ จง สถานพยาบาล ส่ ว นราชการ ถึ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

/

/

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
เมษายน 2560 ถึง กันยายน 2561
5. งบประมาณ
124,000,000 บาท
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. กรมบั ญ ชี ก ลางสามารถก ากั บ และตรวจสอบการจ่า ยเงิ น ค่ ารั ก ษาพยาบาลในระบบ
เบิ กจ่ ายตรงได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ รวดเร็ว โปร่งใส และป้องกันการทุจริตจากการใช้สิ ทธิส วัส ดิ
การรักษาพยาบาลข้าราชการ
2. กรมบัญชีกลางมีข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอสาหรับใช้ประกอบกากรพิจารณากาหนด
นโยบายด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในอนาคต
3. ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและปริมาณเอกสารทางการเงิน ให้สอดรับกับนโยบายการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-payment Master Plan)
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7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
1. การด าเนิ น โครงการนี้ มี ผ ลกระทบต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จึ ง ต้ อ งด าเนิน การร่ว มกับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อหาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยภายนอกที่อาจจะทาให้แผนการ
ดาเนินการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดาเนินงาน
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ถูกต้อง คุ้มค่า
และตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
55

ค่าเป้าหมาย
61
100

62
-

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100
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1.2.2 โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา วิเคราะห และระบบงานที่เกี่ยวของกับระบบจายตรง
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
2. เสนอคณะรัฐมนตรีฯ ใหความเห็นชอบดําเนินโครงการ
บัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลและอนุมัติใชงบประมาณรายจาย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ
แผน
รอยละ

งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
3. ศึกษาความตองการ และจัดทํารางขอกําหนด พรอมทั้งขอบเขต
การดําเนินงาน
4. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และลงนามในสัญญา

แผน
รอยละ
แผน
รอยละ

5. บริษัทผูรับจางฯ ดําเนินการพัฒนาระบบงาน และระบบปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวของกับการเบิกจายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

5

5

5

5

5

แผน
รอยละ

3

3

3

3

การรักษาพยาบาลขาราชการ โดยใชบัตรประจําตัวประชาชน
6. ผูรับจางดําเนินการจัดเตรียมและติดตั้ง พรอมแนะนําการใชงาน
เครื่อง EDC ณ สถานพยาบาล
7. หารือและรับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
ระบบและกฎระเบียบการเบิกจายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

แผน
รอยละ
แผน
รอยละ

5

5

5

3

3

การรักษาพยาบาลขาราชการ โดยใชบัตรประจําตัวประชาชน
8. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถใชบัตรประจําตัว

แผน

ประชาชนในการใชสิทธิเบิกจายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

รอยละ

การรักษาพยาบาลขาราชการ
9. จัดทําคูมือแนวปฏิบัติการเบิกจายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลประเภทผูปวยนอก
10. จัดประชุมชี้แจงคลังเขต คลังจังหวัด ผูอํานวยการกอง/ศูนย
Call Center โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน

แผน
รอยละ

5

แผน
รอยละ

5

5

และนายทะเบียนสวนราชการอื่น
11. ทดสอบระบบ และเริ่มใชงานระบบเบิกจายตรงเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ
12. ติดตามการดําเนินโครงการ

แผน
รอยละ

1

1

แผน
รอยละ

1

1

1

1

1
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ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

13. ตรวจสอบการเบิกจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
(Fraud Detection)
14. บริหารระบบงานใหใชงานไดตรลอดระยะเวลาโครงการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

แผน
รอยละ
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ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาและบริหารระบบเศรษฐกิจการคลังส่วนภูมิภาค
2.1 โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อการติดตาม
และประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางดาเนินการพัฒนางานด้านเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค โดยมอบหมาย
ให้สานักงานคลังจังหวัดดาเนินการจัดเก็บข้อมูล และรวบรวมข้อมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัด 8 ด้าน
และเครื่องชี้ภาคการคลัง เช่น ข้อมูลรายได้จัดเก็บของจังหวัด ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด
ข้อมูลการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในจังหวัด และข้อมูล
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลบุคลากรภาครัฐในจังหวัด เป็นต้น รวมทั้งจัดทาดัชนีเศรษฐกิจจังหวัดและ
จัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอื่น ๆ มาประมวลผลในแบบจาลองประมาณการเศรษฐกิจ
จังหวัด เพื่อประกอบการจัดทารายงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด จาแนกการวิเคราะห์ในภาพรวม
รายภูมิภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ซึง่ รายงานด้านเศรษฐกิจ
การคลังจังหวัด จะแสดงการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจการคลังจังหวัด และคาดการณ์หรือพยากรณ์
(Forecast) เศรษฐกิจการคลังจังหวัดไปข้างหน้า
การจัดเก็บข้อมูล เศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจ
การคลังจังหวัด สานักงานคลังจังหวัดได้มีการรวบรวมฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดที่สาคัญไว้จานวนมาก
โดยเฉพาะเครื่ อ งชี้ ภ าวะเศรษฐกิ จ รายเดื อ นที่ ส ามารถสะท้ อ นกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ในทุ ก ๆ ด้ า น
ทั้งด้านการใช้จ่าย (Demand) และด้านการผลิต (Supply) ซึ่งนามาสู่การประเมินภาวะเศรษฐกิจจังหวัด
ทั้ งการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จจั งหวั ด (Economic Growth) และเสถี ยรภาพเศรษฐกิ จ (Economic
Stabilities) รวมไปถึงข้อมูลทางด้านการคลัง ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดตามนโยบายการเร่งรัด
การเบิกจ่ายที่ลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด ท้องถิ่นและชุมชน ด้านรายได้จัดเก็บในจังหวัด และท้องถิ่น
ที่จะสะท้อนสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ดังนั้น การจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อการติดตาม
และประมาณการเศรษฐกิ จ การคลั ง จั ง หวั ด โดยผ่ า นรายงานด้ า นเศรษฐกิ จ การคลั ง จั ง หวั ด ซึ่ ง
กระทรวงการคลังสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาบริหารงานและกากับดูแลด้านเศรษฐกิจ
การวิเคราะห์ วางแผนโครงการและติดตามประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ มาตรการ
ด้านการคลั ง แนวนโยบายของกระทรวงการคลั ง และรัฐ บาลที่ล งไปส่วนภูมิภาค รวมทั้งนาข้อมูล
มาใช้วางแผนการจัดเก็บรายได้ภาษีอากรในจังหวัด และท้องถิ่น สาหรับผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ข้อมูลใน
การติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ในจังหวัดสะท้อนความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัด การลงทุน
ของภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวนามาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด
และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเจริญเติบโต ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ในจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจจังหวัดมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ก็จะส่งผลต่อการ
จัดเก็บรายได้ภาษีอากรเพิ่มขึ้นด้วย
ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงจาเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ผลกระทบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในแต่ละด้านที่มีการเชื่อมโยงกัน
เพื่อใช้ในการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด รวมทั้งใช้ประกอบการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ จั งหวัด การวางแผนจั ดเก็บรายได้ภ าษีอากรในจังหวัดและท้องถิ่น ควบคู่กับการกาหนด
แนวมาตรการต่าง ๆ ของรัฐไปสู่ภูมิภาค จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน ตลอดจนเป็นแกนนาในการ
ให้ข้อเสนอแนะด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดของรัฐบาล
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2. สาระสาคัญ
1. ศึกษา และพัฒนาแนวทางการจัดทาข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อการวิเคราะห์
ติดตามและประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 รวบรวมข้อ มูล เครื ่อ งชี ้เ ศรษฐกิจ การคลัง จัง หวัด ในแบบจ าลองประมาณการ
เศรษฐกิจจังหวัด และรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
1.2 รวบรวมข้อมูลมาตรการและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ลงไปสู่ภูมิภาค พร้อมทั้ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในจังหวัด
1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการประมาณการข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
1.4 ปรับปรุงเกณฑ์การตรวจสอบรายงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
2. ทบทวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดในปีที่ผ่านมา
ระบุปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งวางแผนการดาเนินการปรับปรุงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และกระบวนการ
ดาเนินงานตามแนวทางที่ศึกษา เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. จัดอบรมให้กับบุคลากรสานักงานคลังจังหวัด และสานักงานคลังเขต ในการวิเคราะห์
ติดตาม และประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด
4. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการนาเสนอข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด
5. จัดทาและนาเสนอรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และภาพรวม
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
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5. งบประมาณ
13,044,700 บาท
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. กรมบัญชีกลางเป็ นหน่วยงานในการวิเคราะห์ ติดตาม และประมาณการเศรษฐกิจ
จังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานในการวิเคราะห์ ติดตาม และประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด
อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชน สาธารณชน และสถาบั นการศึกษาในจังหวัด
รวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากาหนดนโยบายและการกากับดูแลต่อไป
3. บุคลากรของสานักงานคลังเขต และสานักงานคลังจังหวัดสามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์
การติดตาม การประมาณการ และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่ มจังหวัด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการเงินการคลังภาครัฐ
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ถูกต้อง คุ้มค่า
และตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
5

62
-

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
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2.1 โครงการจัดเก็บขอมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1.

ศึกษา และพัฒนาแนวทางการจัดทําขอมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
เพื่อการติดตามและประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจจังหวัด/กลุมจังหวัด

ปงบประมาณ พ.ศ. 25561

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

5 5 10

- รวบรวมขอมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจการคลังจังหวัดในแบบจําลอง
ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด และรายงานประมาณการเศรษฐกิจ/
จังหวัด/กลุมจังหวัด
- รวบรวมขอมูลมาตรการและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
ที่ลงไปสูภูมิภาค พรอมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นในจังหวัด
- การเพิ่มประสิทธิภาพการประมาณการขอมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
- ปรับปรุงเกณฑการตรวจสอบรายงานดานเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
2.

ทบทวนการจัดเก็บรวบรวมขอมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
ในปที่ผานมา ระบุปญหาอุปสรรค พรอมทั้งวางแผนการดําเนินการ

แผน
รอยละ

5 10

ปรับปรุง การจัดเก็บรวบรวมขอมูล และกระบวนการดําเนินงานตาม
ตามแนวทางที่ศึกษา เพื่อพัฒนางานใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.
4.

จัดอบรมใหกับบุคลากรสํานักงานคลังจังหวัด และสํานักงานคลังเขต

แผน

ในการติดตามและประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจจังหวัด/กลุมจังหวัด

รอยละ

ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการนําเสนอขอมูลเศรษฐกิจจังหวัด

แผน
รอยละ

5.

จัดทําและนําเสนอรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด/กลุมจังหวัด
และภาพรวม

10 10
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

3

แผน
รอยละ

5

5

5

5
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2.2 โครงการระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง
(Comptroller General’s Department Management Information System : CGD MIS)
1. หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น ภายใต้ บ ริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม
และเทคโนโลยี ส่ งผลให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงการให้ บริ การ โดยมีการนาเทคโนโลยีมาช่ว ยในการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ การให้ บ ริ ก าร กระบวนการท างาน ตลอดจนการจั ด การข้ อ มู ล ภายในองค์ ก ร
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บริบทดังกล่าว
ซึ่งความต้องการใช้ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในการตัดสินใจ/บริหารงานภาครัฐ จึงมีความสาคัญ
สาหรับผู้บริหารอย่างมาก โดยเฉพาะระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย ครอบคลุม ถูกต้อง ซึ่งผู้บริหาร
สามารถนาข้อมูลมาใช้ประกอบในการวางแผนการบริหารและการตัดสินใจได้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุ บัน
และสามารถวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ใ นอนาคตกรมบั ญ ชี ก ลาง และจากข้ อ เท็ จ จริ ง กรมบั ญ ชี ก ลาง
เป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังจานวนมาก มีการจัดเก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูลแต่ละกอง/
สถาบัน/ศูนย์/สานัก/กลุ่ ม/เขต/จั งหวัด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวยังมิได้ถูกเชื่อมโยงเพื่อนามาวิเคราะห์ และ
ประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ และพร้อมต่อการนาไปประกอบการตัดสินใจเชิงบริหารจัดการ
กรณีที่ผู้บริหารมีความจาเป็นต้องใช้ข้อมูลทาให้ใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากในการประมวลผลและวิเคราะห์
เพื่อให้ ได้มาซึ่งข้ อมูล ดังนั้ น กรมบัญชีกลางจึงเห็ นควรจัดทาโครงการสารสนเทศส าหรั บผู้ บ ริ ห าร
ของกรมบัญชีกลาง (Comptroller General’s Department Management Information System : CGD MIS
) โดยนาข้อมูลมาจากฐานข้อมูลที่กรมบัญชีกลางมีอยู่ จานวน 9 ระบบ ประกอบด้วย
1. ระบบการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Government Fiscal
Management Information System : ระบบ GFMIS)
2. ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (Consolidated Financial Statement Program :
ระบบ CFS)
3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Government Procurement :
ระบบ e- GP)
4. ระบบจ่ายตรงเงินเดือน (e-payroll)
5. ระบบบาเหน็จบานาญ (e-Pension)
6. ระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (Database CFO)
7. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Corporate Online)
8. ระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (OBMS : The Off-Budgetary Management
System)
9. ระบบฐานข้อมูลเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (Disaster
Management System : DIMS)
มาทาการประมวลผลเพื่อจัดทาเป็นรายงานเผยแพร่ให้หน่วยงานตรวจสอบ และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามความคืบหน้าในข้อมูลต่าง ๆ
2. สาระสาคัญ
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1. ศึกษาสารสนเทศสาหรับผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง (CGD MIS) และออกแบบระบบ
สารสนเทศส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารกรมบั ญ ชี ก ลาง (CGD MIS) ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภายในกรมบั ญ ชี ก ลาง
22 หน่วยงาน สานักงานคลังเขต จานวน 9 เขต และสานักงานคลังจังหวัด จานวน 76 จังหวัด
2. รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน โดยรูปแบบของทุกหน่วยงาน
ต้องมีรูปแบบและประเภทข้อมูลชนิดเดียวกัน เพื่อจัดเตรียมเป็นฐานข้อมูลให้พร้อมสาหรับการจัดทา
ระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง
3. จัดทากรอบแสดงผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ (Story Board) ของระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร
ของกรมบัญชีกลาง (CGD MIS) โดยมีการแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านสถิติการคลังและเศรษฐกิจ
2) ด้านบุคลากรและสวัสดิการภาครัฐ 3) ด้านการพัสดุภาครัฐ 4) ด้านตรวจสอบและคดี 5) ด้านการ
ปฏิบัติงานภายใน และจัดทาร่างขอบเขตของงาน
4. ระบบสารสนเทศส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารของกรมบั ญ ชี ก ลาง (CGD MIS) สามารถรองรั บ
การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศจากส่ วนภูมิภาค และให้ บริการกับผู้ บริหารระดับสู งของกระทรวงการคลั ง
กรมบัญชีกลาง และส่วนราชการอื่น ๆ ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดและประชาชนทั่วไป
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
5. งบประมาณ
-
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. กรมบั ญ ชี ก ลางมี ร ะบบสารสนเทศส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารกรมบั ญ ชี ก ลางที่ เ ป็ น ระบบ
สามารถเรียกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
2. จะช่วยสนับสนุนให้ผู้บริหารกรมบัญชีกลางสามารถตัดสินใจในการวางแผน และการ
บริหารจัดการขององค์กรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการติดตามความคืบหน้าในบทบาท
และภารกิจของกรมบัญชีกลาง
4. รองรับการจัดทาระบบฯ ได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการเงินการคลังภาครัฐ
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ์
มาตรฐานให้ทันสมัย
และเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
55
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
100

62
-

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100
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2.2 โครงการระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารของกรมบัญชีกลาง (Comptroller General's Department Management Information System : CGD MIS)
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 25561

แผน
รอยละ

1.

หารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทํารางงบประมาณสําหรับ

แผน

ดําเนินโครงการระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารของกรมบัญชีกลาง

รอยละ

2.

เสนออธิบดีฯ ใหความเห็นชอบโครงการฯ แตงตั้งคณะทํางานฯ
และขอรับการจัดสรรงบประมาณจากเงินฝากคาใชจาย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 5

แผน
รอยละ

5 5

เก็บภาษีทองถิ่น 10% กระทรวงการคลัง
3.

รวบรวมขอมูลสําหรับการจัดทําโครงการ
1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค

แผน
รอยละ

5 5

เพื่อขอรับความตองการและรูปแบบของขอมูลตามการใชงาน
2) รวบรวมรูปแบบของขอมูลในแตละดานของทั้ง 22 หนวยงาน 9 เขต
และ 76 จังหวัด ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปจจุบัน

แผน
รอยละ

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3

ตามรูปแบบที่กําหนด
- ระยะที่ 1 ดานสถิติการคลังและเศรษฐกิจ
- ระยะที่ 2 ดานบุคลากรและสวัสดิการภาครัฐ
- ระยะที่ 3 ดานการพัสดุภาครัฐ
- ระยะที่ 4 ดานตรวจสอบและคดี และดานการปฏิบัติงานภายใน
4.

เสนออธิบดีฯ ใหความเห็นชอบโครงการฯ รวมกับสํานักงานปลัดฯ
และแตงตั้งคณะทํางานดําเนินโครงการฯ

5.

แผน
รอยละ

5 5

ประชุมคณะทํางานดําเนินโครงการระบบสารสนเทศสําหรับ
ผูบริหารของกรมบัญชีกลาง
1) เสนอแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

แผน
รอยละ

2) แนวทางการสํารวจความตองการใชงานระบบ CGD MIS
จากผูใชงานกลุมเปาหมาย
3) เสนอตัวอยางแบบจําลองการใชงานระบบ CGD MIS

5

แผน
รอยละ

5

แผน
รอยละ

5
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ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

6.

ปงบประมาณ พ.ศ. 25561

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สํารวจความคิดเห็นจากผูใชงานกลุมเปาหมายเพื่อใหทราบความตองการ
และรูปแบบของขอมูลตามความตองการใชงาน
1) สวนกลาง (อธิบดีฯ/ที่ปรึกษาฯ/รองอธิบดีฯ)

แผน
รอยละ

2) สวนภูมิภาค หัวหนาหนวยงานในจังหวัด เชน ผูวาราชการจังหวัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

5

แผน
รอยละ

5

หอการคาจังหวัด เปนตน (คัดเลือกจังหวัดที่มีความพรอมดานขอมูล
การคลังและเศรษฐกิจ จํานวน 5 จังหวัด)
3) สรุปผลการสํารวจเสนอคณะทํางานฯ

แผน
รอยละ

7.

นําเสนอเคาโครงระบบ CGD MIS อยางนอย 1 ดาน เพื่อพัฒนาสูการ

5

แผน

จัดทําระบบ CGD MIS และรายงานผลการดําเนินโครงการฯ ตอคณะทํางานฯ รอยละ

5

ปรับแผนเมื่อ 1 มิถุนายน 2561 กค 0403.1/209
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ด้านที่ 3.1 ด้านละเมิดและแพ่ง
3.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่กองละเมิดและแพ่ง
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลาง โดยกองละเมิดและแพ่งมีหน้าที่หลัก คือ ตรวจสานวนความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการ พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับดาเนินกระบวนพิจารณาทางแพ่ง
ของส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองละเมิดและแพ่งมีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย สาหรับกองคดีมีหน้าที่ในการดาเนินการเกี่ยวกับคดี
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยต้องทาคาให้การไปยัง
ศาลปกครองและศาลยุติธรรม งานกองคดีจึงถือเป็นงานที่มีความสัมพันธ์กับงานของกองละเมิดและแพ่ง
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทั้งกองละเมิดและแพ่งและกองคดีมีความรู้ ความเข้าใจ
ในกฎหมายที่เกี่ย วข้ องกับ การปฏิ บั ติง านในหน้า ที่ไ ปในทิ ศ ทางเดี ยวกั น จึงเห็ นสมควรจัดโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่กองละเมิดและแพ่งและเจ้าหน้าที่กองคดี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อเกิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กรและการจัดการความรู้ภ ายในองค์กร อันนาไปสู่การเป็นองค์กร
แห่ ง การเรี ย นรู้ (Learning Organization) นอกจากนี้ เจ้ า หน้ า ที่ ก องละเมิ ด และแพ่ ง มี ค วามเสี่ ย ง
ที่ จ ะต้ อ งรั บ ผิ ด ในความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละการใช้ อ านาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมาย
จึงเห็นสมควรจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่กองละเมิดและแพ่งประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
2. สาระสาคัญ
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กฎหมายเกี่ยวกับพัสดุ
กฎหมายเกี่ย วกับ การเงิน การคลั ง การงบประมาณและเงินคงคลั ง กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งความรู้ในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสานวน
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
พฤศจิกายน 2560 ถึง พฤษภาคม 2561
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5. งบประมาณ
326,360 บาท
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
และกฎหมายอื ่น ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ การปฏิบ ัต ิง าน รวมทั ้ง ความรู ้ใ นด้า นอื ่น ๆ ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ การ
ตรวจสอบสานวนและการทาคาให้การในคดีปกครอง ตลอดจนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร
2. การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานและไปในทิศทางเดียวกัน
3. เกิดการสร้างสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภ ายในหน่ว ยงาน และสามารถเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง
4. องค์กรมีความเข้มแข็งและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เกิดความสามัคคีและการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ทราบถึงปัญหาแนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองละเมิดและแพ่ง
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
80

62
-

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
60

2
65

3
70

4
75

5
80
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3.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่กองละเมิดและแพง
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ขออนุมัติโครงการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5

5

6

6

3

3

3

แผน
รอยละ

4. รายงานผลการฝกอบรมตอผูอํานวยการกองละเมิดและแพง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

3. ฝกอบรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

2. ประสานงานและจัดเตรียมสถานที่

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

10 10 10 10

แผน
รอยละ

10 10
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3.1.2 โครงการฝึกอบรมระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากร
ของหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. หลักการและเหตุผล
ในปี พ.ศ. 2554 กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีชื่อว่า “ระบบความรับผิด
ทางละเมิดและแพ่ง” ประกอบด้วยระบบงานย่อย 4 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานทางละเมิด ระบบงานทางแพ่ง
ระบบงานลาศึกษา และระบบงานฐานข้ อมูลลู กหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นระบบงานกลางส าหรั บ
กรมบัญชีกลางและหน่วยงานภาครัฐในการตรวจสอบ ควบคุม ติดตามผลการดาเนินการด้านความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ด้านคดีแพ่ง และด้านคดีผิดสัญญาลาศึกษา รวมทั้งเพื่อให้มีฐานข้อมูลลู กหนี้
ตามคาสั่งเรียกใช้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ลูกหนี้ตามคาพิพากษา และลูกหนี้ในคดีปกครองของหน่วยงาน
ภาครั ฐ ที่ ค รบถ้ ว นและเป็ น ปั จ จุ บั น สามารถติ ด ตามหนี้ เพื่ อ ให้ มี ก ารชดใช้ ค่ า เสี ย หายหรื อ เยี ยวยา
ความเสียหายอย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นการควบคุมดูแลมิให้การดาเนินการแต่ละกรณีขาดอายุความ
การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วยป้องกันความเสียหายอันเกิดจากคดีขาดอายุความ
อีกทางหนึ่ง ตลอดจนสามารถสรุปรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานความเสียหายสานวนประเภททุจริตทางการเงิน
ส านวนประเภทไม่ ปฏิ บั ติ ตามกฎหมายหรื อระเบี ยบ เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ล ประกอบการก าหนดนโยบาย
บริหารงานของผู้บริหารด้านต่าง ๆ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลสาหรับการวางแผนควบคุม ป้องกัน และแก้ไข
ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานด้านความรั บผิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ด้านคดีแพ่ง ด้านคดีผิดสัญญา
ลาศึกษา และด้านการติดตามเร่งรัดหนี้สินของหน่วยงานของรัฐได้ และระบบดังกล่าวจะช่วยให้ส่วนราชการ
รีบดาเนินการด้านละเมิดแพ่ง เพิ่มความระมัดระวังในการติดตามลูกหนี้ และกระทรวงการคลังสามารถ
ตรวจสอบการเร่งรัดหนี้ของส่วนราชการได้โดยตรงและรวดเร็ว อันจะมีผลทาให้ทางราชการได้รับชดใช้
ค่าเสียหายจากลูกหนี้ทุกประเภทได้ในจานวนที่เพิ่มขึ้นจนครบถ้วนในที่สุด
ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งได้พัฒนาแล้วเสร็จเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
และเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งเวียนเปิดให้หน่วยงานภาครัฐเข้าใช้งาน
ระบบ แต่โดยที่ระบบดังกล่าวไม่ได้มีการออกแบบระบบงานเพื่อรองรับการจั ดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งาน
และขั้นตอนการทางานของระบบที่พัฒนานั้นยังไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนที่ปฏิบัติงานจริง เช่น ระบบงาน
ทางละเมิดไม่มีการออกแบบขั้นตอนการขอให้พิจารณาใหม่ ระบบงานลาศึกษาไม่มีการออกแบบขั้นนตอน
การผ่อนผั นให้ กลั บเข้ารั บราชการ ระบบงานฐานข้อมูลลู กหนี้ไม่มีการออกแบบขั้น ตอนการบังคับคดี
การฟ้ อ งคดี ล้ ม ละลายตลอดจนการประนอมหนี้ ใ นคดี ล้ ม ละลาย ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
กรมบัญชีกลางจึงได้พัฒนาปรับปรุงระบบความรับผิดทางละเมิดให้มีขั้นตอนการทางานที่ครบถ้วนสมบูรณ์
และได้เพิ่มสิ ทธิ์ผู้ ดูแลระบบส าหรั บหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ หน่วยงานภาครัฐสามารถบริหารจัดการ
ผู้ใช้งานระบบได้เอง โดยระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งได้พัฒนาปรับปรุงแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งอย่างถูกต้อง
แก่ เจ้ าหน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ งาน บุ คลากรของหน่ ว ยงานภาครั ฐ สามารถน าระบบมาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทาให้กรมบัญชีกลางสามารถตรวจสอบการเร่งรัดหนี้ของส่วนราชการได้โดยตรงและรวดเร็ว อันจะมีผล
ทาให้ ทางราชการได้รั บชดใช้ค่าเสี ย หายจากลู กหนี้ทุ กประเภทได้ในจ านวนเพิ่มขึ้นจนครบถ้วน และ
กรมบั ญชีกลางมีข้อมูล ที่ประกอบการกาหนดนโยบายบริหารงานด้านต่าง ๆ ของผู้ บริหาร ตลอดจน
ใช้เป็นข้อมูลสาหรับการวางแผนควบคุม ป้องกัน และแก้ไขความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานด้านความรับผิด

221

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้านคดีแพ่ง และด้านคดีผิดสัญญาลาศึกษาได้ จึงเห็นสมควรจัดทาโครงการอบรม
ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งเพิ่มเติมให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ
2. สาระสาคัญ
ดาเนินการฝึกอบรมระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองละเมิด
และแพ่ง กรมบัญชีกลางเป็นผู้ถ่ายทอดชี้แจงขั้นตอนการทางานของระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2564
5. งบประมาณ
153,640 บาท
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐเข้าใจขั้นตอนการทางานของระบบความรับผิดทางละเมิด
และแพ่ง
2. หน่วยงานภาครัฐดาเนินการด้านละเมิดและแพ่งได้ทันภายในกาหนดอายุความ
3. ลดความเสียหายที่เกิดจากการดาเนินการด้านละเมิดและแพ่งไม่ทันภายในกาหนดอายุความ
4. สามารถตรวจสอบและป้องกันมิให้เกิดกรณีขาดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
5. หน่วยงานภาครัฐสามารถติดตามประเมินผลการดาเนินการด้านความรับผิ ดทางละเมิ ด
และแพ่งได้อย่างรวดเร็วเป็นปัจจุบัน
6. หน่วยงานของรัฐสามารถดาเนินการเรียกให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายได้อย่างรวดเร็ว
เป็นปัจจุบัน
7. สามารถตรวจสอบการเร่งรัดหนี้ของส่วนราชกาได้โดยตรงและรวดเร็ว
8. มีฐานข้อมูลลูกหนี้ตามคาสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ลูกหนี้ตามคาพิพากษา และ
ลูกหนี้ในคดีปกครองของหน่วยงานภาครัฐที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองละเมิดและแพ่ง
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
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ของหน่วยงาน
ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ

ร้อยละของเจ้าหน้าที่
ผ่านการทดสอบการใช้งานระบบ
ความรับผิดทางละเมิด

58
-

ที่ผ่านมา
59
60
-

61
80

62
80

63
80

64
80

1
60

2
65

3
70

4
75

5
80
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3.1.2 โครงการฝกอบรมระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรของหนวยงานภาครัฐและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ขออนุติโครงการฝกอบรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5

5

2

2

2

2

2

10 10 10

5

5

5

5

5

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

5

5

5

แผน
รอยละ

4. รายงานผลการฝกอบรมเสนอผูอํานวยการกองละเมิดและแพง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

3. ฝกอบรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

2. ประสานงานกับหนวยงาน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

40

20

20

20

20

20

20

แผน
รอยละ

10 10

10 10

10 10

10 10

224

3.1.3 โครงการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการผิดสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
และปฏิบัติงานวิจัย ของข้าราชการและนักเรียนทุน
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลาง โดยกองละเมิดและแพ่ง มีหน้าที่หลักที่สาคัญประการหนึ่ง คือ ดาเนินการ
เกี่ยวกับการผิดสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัยของข้าราชการและนักเรียนทุน โดยได้
มีการกาหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทาสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มีอานาจพิจารณาตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับ รวมถึงกาหนดการปฏิบัติและ
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีหนังสือเวียนกาหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้หลายฉบับ
เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการทาสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.2/
ว. 83 ลงวันที่ 26 กันยายน 2549 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0410.2/ว. 42 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีข้อหารือจากหลายหน่วยงานเกี่ยวกับ
การผิดสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติงานวิจัยของข้าราชการและนักเรียนทุนเป็นจานวนมาก
แต่ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวกลับมีน้อย ประกอบกับในการปฏิบัติงานของกองละเมิดและแพ่ง
ที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติตามแนวทางที่เคยแจ้งตอบให้แก่ส่วนราชการไปแล้วเท่านั้น โดยไม่มีคู่มือ
ให้ศึกษา เมื่อมีข้อหารือหรือข้อพิจารณาที่แตกต่างจากแนวทางที่เคยปฏิบัติ มา ทาให้เกิด ความลักลั่น
ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปแนวทางเดียวกัน
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการเกี่ยวกับ
การผิดสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติงานวิจัยของข้าราชการและนักเรียนทุนแก่บุคลากร
ของกองละเมิดและแพ่ง และผู้สนใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทาสัญญา
และการชดใช้เงิน กรณีรั บ ทุน ลาศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2548 ดังนั้นจึงเห็นควรจัดทาโครงการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการผิดสัญญา ลาศึกษา
ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติงานวิจัยของข้าราชการและนักเรียนทุน โดยในคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าว
จะประกอบไปด้วยข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คาอธิบาย ตัวอย่าง พร้อมทั้งแนวทาง การตอบ
หรือการพิจารณาของกองละเมิดและแพ่งที่ผ่านมา
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2. สาระสาคัญ
จัดทาคู่มือปฏิบั ติงาน เรื่องการผิดสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติงานวิจัย
ของข้าราชการและนักเรียนทุนเป็นแนวทางสาหรับบุคลากรของกองละเมิดและแพ่ง และผู้สนใจในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการผิดสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัยของข้าราชการและนักเรียนทุน
โดยในคู่มือจะประกอบด้วย ข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คาอธิบาย ตัวอย่างเช่นหลักเกณฑ์
การชดใช้เงินของผู้ผิดสัญญาและผู้ค้าประกัน พร้อมทั้งแนวทางการตอบหรือการพิจารณาของกองละเมิด
และแพ่ง กรมบัญชีกลางที่ผ่านมา
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. กรมบัญชีกลางมีคู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการผิดสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงาน
วิจัยของข้าราชการ และนักเรียนทุน
2. การพิจารณาดาเนินการ เรื่องการผิดสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย
ของข้าราชการและนักเรียนทุน มีมาตรฐาน และเป็นไปแนวทางเดียวกัน
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองละเมิดและแพ่ง
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9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการให้สะดวก
รวดเร็ว

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
ระดับการให้คะแนน
ระดับ 1 รวบรวมข้อมูล/
ข้อหารือ/แนวทางปฏิบัติ
ระดับ 2 จัดประชุมผู้บริหาร
กลพ. และยกร่างคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางาน/ทีมงาน
ระดับ 3 จัดทาคู่มือ
ระดับ 4 เสนอรายงานผล
ระดับ 5 จัดพิมพ์ และเผยแพร่

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
-

62
-

63
5

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
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3.1.3 โครงการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน เรื่องการผิดสัญญาลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัยของขาราชการและนักเรียนทุน
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. แตงตั้งคณะทํางานฯ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

30
10 10 5

5
5

5

5

5

แผน
รอยละ

6. เสนอผูอํานวยการกองละเมิดและแพง

10

แผน
รอยละ

5. พิจารณาปรับปรุง และแกไข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

4. จัดทํารางคูมือ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

3. ศึกษา และวิเคราะห

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

2. รวบรวมขอมูล กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

5

แผน
รอยละ

5
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ด้านที่ 3.2 ด้านคดี
3.2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากร
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 กาหนด
อ านาจหน้ า ทของกองคดี ใ ห้ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การทางคดี ใ นกรณี ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางหรื อ
กระทรวงการคลั งเป็ น ผู้ ฟ้องร้ องหรื อถูกฟ้องร้อง คดีที่มีการฟ้องร้องกระทรวงการคลั งให้ ต้องรับผิด
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิ ดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และคดีที่ มี การ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อันเป็นผลมาจากการตรวจสอบสานวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ต่อหน่ ว ยงานรั ฐ โดยเริ่ มดาเนิ น การตั้งแต่รับเรื่องจนสิ้ นสุ ดเมื่อมีการพิจารณาความเห็ นและแจ้ ง ให้
ศาลทราบ การด าเนิ น การดั ง กล่ า วต้ อ งอาศั ย ความรู้ ค วามสามารถของเจ้ า หน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ที่มีความสามารถในดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาคาฟ้อง คาให้การ คาให้การเพิ่มเติม คาอุทธรณ์ และ
คาแก้อุทธรณ์ ภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความจาเป็นต้องรู้กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ประกอบกับในระยะ 4 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2561 – 2564) กองคดีมีแผนยุทธศาสตร์
จะนาคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น เช่น คดีเกี่ยวกับวินัย คดีเกี่ยวกับค่าตอบแทนและ
ประโยชน์เกื้อกูล ตลอดจนงานนิติการของกรมบัญชีกลางมาอยู่ในความรับผิดชอบของกองคดี ดังนั้น
กองคดีจึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและจัดการองค์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
2. สาระสาคัญ
บรรยายเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินคดี การจั ดทาคาฟ้อง คาให้การ คาให้การเพิ่ มเติม
คาอุทธรณ์ และคาแก้อุทธรณ์ กฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายปกครอง กฎหมาย
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี
บาเหน็จบานาญ เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550 เป็นต้น
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน
/
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4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
5. งบประมาณ
100,000 บาท
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรมีทักษะในการจัดทาคาฟ้อง คาให้การ คาให้การเพิ่มเติม คาอุทธรณ์ และคา
แก้อุทธรณ์ เกี่ยวกับการดาเนินคดีในศาลปกครอง
2. นาทักษะที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดาเนินคดีได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด
3. เกิดการจัดการความรู้เรื่องการดาเนินคดีอย่างเป็นระบบ และสามารถนามาถ่ายทอดได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และต่อเนื่อง
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคดี
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการให้สะดวก
รวดเร็ว

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
80

62
-

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
60

2
65

3
70

4
75

5
80
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3.2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากร
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. เชิญวิทยากร หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ที่ไดรับจากการอบรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5

5

5

แผน
รอยละ

3. สรุปเนื้องหาคําบรรยาย ประมวลความรู และประสบการณ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

2. บรรยายกฎหมายปกครอง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

5 10 10

แผน
รอยละ

10 10 10 10 10 10
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ด้านที่ 4 ด้านเงินนอกงบประมาณ
4.1. โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงการคลั ง โดยกรมบั ญ ชี ก ลางในฐานะหน่ ว ยงานซึ่ ง มี ห น้า ที่ ใ นการก ากับดูแล
การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณภาพรวมของประเทศ รวมถึงการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
ซึ่งจะต้องปฏิบั ติต ามความในมาตรา 31 ของพระราชบั ญ ญัติ การบริ ห ารทุ นหมุ นเวี ยน พ.ศ. 2558
ซึ่งกาหนดให้ กรมบั ญชีกลางมีหน้ าที่ประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนเป็นประจาทุกปี และมี
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ทาหน้าที่ในการกากับติดตามการบริหารทุนหมุนเวียน
โดยออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
การรายงานผลการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2559 เพื่อให้กรมบัญชีกลางนาระบบ
การประเมินผลที่เป็นมาตรฐานสากล และสามารถสะท้อนผลการดาเนินงานและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
แผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ ก ารของทุ น หมุ น เวี ย นมาใช้ ใ นการประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
ของทุนหมุนเวียน พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน เพื่อพิจารณา
กรอบหลักเกณฑ์ วิธีการ เกณฑ์การประเมิน ปฏิทินการปฏิบัติงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ พร้อมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการพัฒ นาปรั บ ปรุงระบบประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน และนาระบบ
แรงจูงใจในลักษณะของการมอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณมาใช้กับการประเมินผลการดาเนิน งาน
ทุนหมุนเวียนมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อจูงใจและสร้างขวัญกาลังใจในการพัฒนาการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียนเกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น และประชาชนในลักษณะภาคี
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
ทุน หมุน เวีย น คือ ทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการซึ่งอนุญาตให้นารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้
โดยการจัดตั้งทุนหมุนเวียนเพื่ อการใดให้กระทาได้แต่โดยกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดตั้งขึ้นโดยอาศัย
อานาจตามพระราชบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และตามกฎหมายเฉพาะโดยทุนหมุน เวียน
นั บ เป็ น กลไกและเครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ในการพั ฒ นาและบริ ห ารประเทศ เนื่ อ งจาก
ทุนหมุนเวียนดังกล่าวจัดตั้งขึ้น เพื่อให้สามารถดาเนินกิจกรรมที่จาเป็นและสาคัญ ซึ่งภาครัฐไม่สามารถ
ดาเนิ น การได้ ตามแนวทางปกติ เพื่อความคล่ องตัว ในการดาเนินงาน โดยมีเป้าหมายและขอบเขต
การดาเนินงานที่ชัดเจน และที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์จากทุนหมุนเวียนเพื่อเป็นส่วนเสริมภาระ
เงินงบประมาณได้อย่างมาก ทั้งนี้ ในระบบประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง
โดยกรมบัญชีกลางในฐานะผู้กากับดูแลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน ได้ให้ความสาคัญในการกากับ
ดูแลทุนหมุนเวียนเป็นอย่างมาก จึงได้กาหนดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนที่เป็นระบบ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ค วามโปร่ ง ใส โดยคณะกรรมการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย น
เป็นผู้กากับดูแลการดาเนินงานตามระบบดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบันทาหน้าที่หลักเพื่อดาเนิน
กิจกรรมที่จาเป็นและสาคัญ ซึ่งภาครัฐไม่สามารถดาเนินการได้ตามแนวทางปกติในการดาเนินงานในการ
สนับสนุนส่งเสริมกิจการภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในด้านต่าง ๆ เพื่อความคล่องตัว
อาทิ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทาแผ่นป้ายทะเบียนรถ เป็นต้น
ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 9(3) ก าหนดให้ ส่ ว นราชการต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารติด ตามและการประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ร าชการ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น และมาตรา 45 นอกจากจัดให้มีการประเมินผล
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ตามมาตรา 9(3) แล้วให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการและ
ความคุ้มค่าในภารกิจ
ประกอบกั บ ปั จ จุ บั น ทุ น หมุ น เวี ย นมี ลั ก ษณะงานที่ ห ลากหลาย และแตกต่ า งกั น
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของแต่ละทุนหมุนเวียน บางทุนหมุนเวียนมีเม็ดเงินที่ใช้ในการบริหารจัดการ
เป็ น จ านวนมาก การด าเนิ น งานซั บ ซ้ อ น และมี ลั ก ษณะพิ เ ศษเฉพาะ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ง านติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนเป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง
ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การเงิ น นอกงบประมาณประสบผลส าเร็ จ ได้
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในการดาเนินงานตามโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
จึ งมีความจ าเป็ น ต้องจั ดจ้ างที่ป รึ กษาที่มี ประสบการณ์ และมีความช านาญเฉพาะด้า นเข้ ามาศึ ก ษา
และสนั บ สนุ น การดาเนิ น งานของกรมบัญชีกลางในด้านการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
รวมถึงการวิเคราะห์ กาหนดเกณฑ์ชี้วัดการดาเนินงานตลอดจนน้าหนักและค่าเป้าหมายของแต่ละ
ทุนหมุนเวียน เพื่อช่วยประเมินสถานภาพ และประสิทธิภาพทุนหมุนเวียนได้ชัดเจน ส่งผลให้สามารถ
พิจ ารณาแก้ไขปั ญหา ลดความเสี่ ย ง และความสู ญเสี ยจากการใช้จ่ ายเงินในการบริห ารงานที่ ข าด
ประสิทธิภาพ และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง และลดภาระเงินงบประมาณที่รัฐต้องให้ การ
อุดหนุนโดยไม่จาเป็น
หากระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นมาตรฐาน มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินภาครัฐอย่างถูกต้อง ส่งผลให้ ทุนหมุนเวียนมีการบริหาร
จั ดการที่ดี สามารถดาเนิ น งานได้บ รรลุ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง เกิดประสิ ทธิภ าพในการดาเนินงาน
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในลักษณะ
ภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการส่งเสริม ผลักดัน
และการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นตามสมควรแก่ฐานะ เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกิดการกระจาย
รายได้ในทุกส่วนของประเทศ เป็นประโยชน์ต่อการจัด เก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต
ค่าตอบแทน หรือรายได้อื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการ
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2. สาระสาคัญ
ในการดาเนินงานได้กาหนดกลยุทธ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน เป็นกรรมการซึ่งแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการนโยบายการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานอนุกรรมการ และมีอนุกรรมการ
ที่ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคราชการและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จานวนทั้งสิ้น 11 คน เพื่อกากับ
การดาเนินงานตามระบบประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการ
แต่งตั้งคณะทางาน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 20 คน แบ่งเป็น 10 ชุด ชุดละ 2 คน
เพื่อทาหน้าพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดและการประเมินผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียนต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ให้ข้อสังเกตและเสนอแนะสาหรับการประเมินผลฯ เพื่อจัดทาบันทึกข้อตกลงฯ กับทุนหมุนเวียนที่ได้รับ
มอบหมายก่อนนาเสนอคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการนโยบายฯ ต่อไป
2. ที่ปรึกษาต้องดาเนินการตามขอบเขตงาน ดังนี้
2.1 ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนในภาพรวม และทุนหมุนเวียนที่กรมบัญชีกลางกาหนดให้ว่าจ้างที่ปรึกษาประเมินผล
การดาเนินงาน เพื่อให้ทราบสถานภาพ คุณสมบัติ ลักษณะรายละเอียดของทุนหมุนเวียน และจัดทารายงาน
สรุปเชิงวิเคราะห์ทางการเงิน สภาพข้อเท็จจริง ปัญหาและข้อเสนอแนะของทุนหมุนเวียนเป็นรายทุน
เพื่อประโยชน์ในการกาหนดเกณฑ์ชี้วัดการจัดทาบันทึกข้อตกลง และการประเมินผลตามระบบประเมินผล
การดาเนินงานทุนหมุนเวียน
2.2 สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามระบบประเมิ น ผลการด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย น
ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งประกอบด้วยการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1) จัดทากรอบเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนประจาปี บัญชี
ในภาพรวม พร้อมอบรมกรอบหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ทุนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
2) ให้การปรึกษาและช่วยเหลือทุนหมุนเวียนที่จะต้องประเมินผลเกี่ยวกับการดาเนินการ
ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน และการจัดทาบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงาน
ทุนหมุนเวียนให้เป็นตามเป้าหมาย
3) จั ด ท ารายงานในส่ ว นของบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงการประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
ทุนหมุนเวียน (Position Paper : PP) และรายงานการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน (Performance
Agreement : PA) สาหรับทุนหมุนเวียน (ทุกปีงบประมาณ และทุนปีปฏิทิน) ที่ประเมินผลการดาเนินงาน
ในปีบัญชี
4) จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ทุ น หมุ น เวี ย นและข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งส าหรั บ ทุ น หมุ น เวี ย น
ที่จะประเมินผลให้กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการจัดทาบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดาเนินงาน
ทุน หมุน เวีย นและคณะกรรมการ ประเมินผลการดาเนิ น งานทุ นหมุน เวี ยน เพื่อใช้ในการวิ เ คราะห์
และพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดการเจรจากับทุนหมุนเวียน รวมทั้งร่วมเจรจากับผู้บริหารของแต่ละทุนหมุนเวียน
และจัดทาร่างบันทึกข้อตกลงการประเมินผลฯ ที่ได้จากผลการเจรจา เพื่อนาเสนอกรมบัญชีกลาง
5) ประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนตามกรอบหลักเกณฑ์ แนวทาง และ
คู่มือที่กาหนดไว้ รวมทั้งนาเสนอสถานะ สภาพปัญหา สมมติฐานในการจัดทาข้อมูล และสรุปข้อมูลผล
การประเมินทุนหมุนเวียนแก่กรมบัญชีกลาง
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3. กรมบัญชีกลาง โดยกองกากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
และประสานงานหลักในการดาเนินงาน และการร่วมพิจารณากาหนดตัวชี้วัดและผลการประเมินเบื้องต้น
ร่วมกับที่ปรึกษาฯ และทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ซึ่งต้องนาเสนอวาระการประชุมแก่คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ
เพื่อพิจารณาเป็นระยะ ๆ
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
พฤศจิกายน 2550 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จานวน 24,275,000 บาท
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีระบบประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน
2. มีเครื่องมือของภาครัฐในการกากับดูแลทุนหมุนเวียนให้ดาเนินงานของทุนหมุนเวียน
ให้ ด าเนิ น งานของทุ น หมุ น เวี ย นให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องทุ น หมุ น เวี ย น
เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาชนในลักษณะภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงนาไปสู่ การรวมหรือยุบเลิก
ทุนหมุนเวียนหากมีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
3. สร้างแรงจูงใจในการสนับสนุนให้ทุนหมุนเวียนมีการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ
ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนในลั กษณะภาคีเครื อ ข่ ายที่ มีประสิ ทธิภ าพ สร้างประโยชน์สู งสุ ดให้ แ ก่ประเทศทั้ งในด้ า น
เศรษฐกิจและสังคม เกิดการกระจายรายได้ในทุกส่วนของประเทศ เป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการ
และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐที่เกิดจากการดาเนินงานที่ขาดประสิทธิภาพของทุนหมุนเวียน
4. ทาให้เกิดการแข่งขันระหว่างทุนหมุนเวียนในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ทุนหมุนเวียน และระบบการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนในภาพรวม
5. ประชาชนสามารถรับรู้ และติดตามการดาเนินงานของทุนหมุนเวียนได้ และทุนหมุนเวียน
ได้ รั บ ทราบนโยบายด้ า นการบริ ห ารทุ น หมุ นเวี ยนของรั ฐ บาล รวมถึ ง การแลกเปลี่ ย นความคิดเห็ น
และประสบการณ์ระหว่างกัน
7. เงือ่ นไขหรือหมายเหตุ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
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กองกากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ถูกต้อง คุ้มค่า
และตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
จานวนทุนหมุนเวียนที่จัดทา
บันทึกข้อตกลงการประเมินผล
การดาเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจาปีบัญชี 2561
หมายเหตุ : กรณีที่มีการยุบเลิก
หรือยุบรวมทุนหมุนเวียน ให้นา
จานวนทุนหมุนเวียนนั้นมาปรับลด
ทุกช่วงระดับในเกณฑ์การให้
คะแนน โดยไม่ต้องทาเรื่อง
ขออุทธรณ์
จานวนทุนหมุนเวียนที่จัดทา
รายงานผลการประเมินการ
ดาเนินงานของทุนหมุนเวียน
ประจาปีบัญชี 2560
หมายเหตุ : กรณีที่มีการยุบเลิกหรือ
ยุบรวมทุนหมุนเวียน ให้นา
จานวนทุนหมุนเวียนนั้นมาปรับลด
ทุกช่วงระดับในเกณฑ์การให้
คะแนน โดยไม่ต้องทาเรื่อง
ขออุทธรณ์

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
95
98
98
ทุน
ทุน
ทุน

ค่าเป้าหมาย
61
98
ทุน

62
98
ทุน

63
98
ทุน

เกณฑ์การให้คะแนน
64
98
ทุน

1
86
ทุน

2
89
ทุน

3
92
ทุน

4
95
ทุน

5
98
ทุน
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4.1 โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. กําหนดกรอบหลักเกณฑการประเมินผลฯ

ปงบประมาณ พ.ศ. 25561

แผน
รอยละ

3

4

3

4

3

4

3

4

แผน
8

8

5

5

3

4

9

9

3

4

8

8

5

5

3

4

9

9

3

4

8

8

5

5

3

4

9

9

3

4

8

8

5

5

3

4

9

9

3

แผน
รอยละ

4. ประเมินผลการดําเนินงานสิ้นปบัญชี

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน

รอยละ
3. ลงนามในบันทึกขอตกลงฯ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รอยละ
2. จัดรางบันทึกขอตกลง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

5

3

5

3

5

3

5

3

แผน
รอยละ

10 10 3

4

10 10 3

4

10 10 3

4

10 10 3

4
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4

ด้านที่ 5 ด้านลูกจ้าง
5.1 โครงการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคคลภายนอกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ในการปฏิบัติงานให้กับบุคคลภายนอกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จากเงินงบประมาณให้ส่วนราชการเข้าใจ
ถึงแนวทางในการดาเนินงาน หลักการพิจารณาในการอนุมัติค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเทียบเคียง
จากหลักเกณฑ์การจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ทาให้บางส่วนราชการไม่ทราบและ
สับสนในทางปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังกล่าวให้ส่วนราชการและ
เจ้ าหน้ าที่ของส่ ว นราชการให้ เป็ น แนวทางในการปฏิบัติงานให้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน อั นจะช่ว ยให้
กระบวนการบริหารงานบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการมีความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินของส่วนราชการเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควรจัดทา
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนในการปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ บุ ค คลภายนอก
ที่มอี ายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว
2. สาระสาคัญ
1. รวบรวมข้อมูล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา วิเคราะห์
3. จัดทาและเสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ และแนวทางปฏิบัติ
4. พิจารณาปรับปรุง/แก้ไขร่างหลักเกณฑ์ฯ
5. นาเสนออธิบดีฯ พิจารณาลงนาม
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2561
5. งบประมาณ
-
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ส่วนราชการมีความชัดเจนในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น มีการดาเนินการที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ์
มาตรฐานให้ทันสมัย
และเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
100

62
-

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100
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5.1 โครงการกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติงานใหกับบุคคลภายนอกที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณแลว
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. รวบรวมขอมูล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

15
12.5 12.5
12.5 12.5

แผน
รอยละ

5. เสนออธิบดีฯ พิจารณาลงนาม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

4. พิจารณาปรับปรุง และแกไขราง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

3. จัดทํา และเสนอรางหลักเกณฑฯ พรอมทั้งแนวทางปฏิบัติ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

2. ศึกษา และวิเคราะห

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

12.5 12.5

แผน
รอยละ

10
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5.2 โครงกาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว
1. หลักการและเหตุผล
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 ได้กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราวให้ส่วนราชการเพื่อถือปฏิบัติ นั้น
เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังกล่าวถือปฏิบัติมานานแล้วไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน รวมทั้งคณะรัฐ มนตรีได้มีมติปรับปรุงเพิ่มเติมหลั กเกณฑ์เพื่อให้ เหมาะสม แต่ยังไม่ได้ มี การ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรี ส่งผลให้กระบวนการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว
ขาดความคล่องตัว ส่วนราชการสับสนในทางปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อันจะช่วยให้
กระบวนการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการมีความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะมีผลให้การใช้จ่ายเงินของส่วนราชการเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควร
ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น สอดคล้ อ งกั บ มติ
คณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยปรับปรุงสาระสาคัญของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
1. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
2. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว
2. สาระสาคัญ
1. รวบรวมข้อมูล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา วิเคราะห์
3. จัดทาและเสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ และแนวทางปฏิบัติ
4. พิจารณาปรับปรุง/แก้ไขร่างหลักเกณฑ์ฯ
5. นาเสนออธิบดีฯ พิจารณาลงนาม
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2561
5. งบประมาณ
-
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การบริหารงานบุ คคลลู กจ้างชั่ว คราวของส่วนราชการมีความชัดเจนในทางปฏิบัติยิ่ งขึ้น
มีการดาเนินการอย่างเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งส่วนราชการได้รับความสะดวกและ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ์
มาตรฐานให้ทันสมัย
และเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
100

62
-

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100
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5.2 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจางชั่วคราว
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. รวบรวมขอมูล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

15
12.5 12.5
15 15

แผน
รอยละ

5. เสนออธิบดีฯ พิจารณาลงนาม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

4. พิจารณาปรับปรุง และแกไขราง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

3. จัดทํา และเสนอรางหลักเกณฑฯ พรอมทั้งแนวทางปฏิบัติ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

2. ศึกษา และวิเคราะห

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

10 10

แผน
รอยละ

10
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5.3 โครงการสัญจรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้างให้แก่ส่วนราชการ
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางในสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบในด้าน
การบริหารงานบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลลู กจ้างได้มีข้อหารือและสั บสน
เกี่ยวกับการเลื่อนระดับ ปรับตาแหน่ง โอนย้าย ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการมีความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน และเป็นการให้การสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ลูกจ้างของส่วนราชการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงาน เพื่ อมุ่งผลสัมฤทธิ์และสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ย วกับ ระเบี ยบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็ นควรจัดโครงการสัญจรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลลูกจ้างให้แก่ส่วนราชการขึ้น
2. สาระสาคัญ
1. จัดเตรียมข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. ประชุมเจ้ าหน้ าที่เ พื่ อมอบหมายหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบในการจั ดท าโครงการสั ญ จร
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้างให้แก่ส่วนราชการ
3. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ
4. ลงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ส่วนราชการตามที่กาหนดไว้ในแผนการดาเนินการ
5. สรุปชี้แจงและประเมินผลโครงการ
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
-
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง สามารถนามาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. รับฟังประเด็น ปัญหา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
3. เกิดความสัมพันธ์อันดีในการการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและเป็นการ
ปฏิบัติงานเชิงรุก
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
100

62
100

63
100

เกณฑ์การให้คะแนน
64
100

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100
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5.3 โครงการสัญจรเพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจางใหแกสวนราชการ
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

1. จัดเตรียมขอมูล และเอกสารที่เกี่ยวของ

แผน

2. คัดเลือกสวนราชการ และประสานงานกับสวนราชการ

แผน

7.5
ตามที่กําหนด
3. ประชุมเจาหนาที่ เพื่อรวบรวมประเด็นและเนื้อหาในการ
เสริมสรางความรูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ

รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7.5 7.5

7.5 7.5
5

7.5 7.5
5

5

5

7.5 7.5
5

5

5

5

แผน
รอยละ

12.5 12.5

12.5 12.5

12.5 12.5

12.5 12.5

และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
4. ลงพื้นที่เพื่อเสริมสรางความรูใหแกสวนราชการตามที่กําหนดไว
ในแผนการดําเนินงาน
5. สรุป และประเมินผลโครงการ

แผน
รอยละ

10 10 10 10

10 10 10 10

10 10 10 10

10 10 10 10

แผน
รอยละ

5

5

5

5

5

5

5
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5

5.4 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
1. หลักการและเหตุผล
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 41 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2546 ได้กาหนดหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ นั้น
เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังกล่าวถือปฏิบัติมานานแล้วและยังไม่ได้มีการปรับปรุง
ให้ เป็ น ปั จ จุ บั น สอดรั บ กับ ภาวการณ์ที่เปลี่ ยนแปลงไป ซึ่งบางหลั กเกณฑ์ได้มอบอานาจให้ หั ว หน้ า
ส่วนราชการพิจารณาได้ตามความจาเป็นและความเหมาะสม ทาให้ส่วนราชการสับสนในทางปฏิบัติ
ดังนั้ น เพื่อให้ กระบวนการบริ ห ารงานบุคคลลู กจ้างชาวต่างประเทศของส่ ว นราชการมี ความสะดวก
รวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรรวบรวมและปรับปรุงเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. สาระสาคัญ
1. รวบรวมข้อมูล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา และวิเคราะห์
3. จัดทา และเสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ และแนวทางปฏิบัติ
4. พิจารณาปรับปรุง และแก้ไขร่างหลักเกณฑ์ฯ
5. นาเสนออธิบดีฯ พิจารณาลงนาม
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2561 ถึง เมษายน 2562
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การบริ ห ารงานบุคคลลูกจ้างชาวต่างประเทศของส่ว นราชการมีความชัดเจน คล่ องตัว
ในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
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7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ์
มาตรฐานให้ทันสมัย
และเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
-

62
100

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100
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5.4 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการจางลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. รวบรวมขอมูล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

15
15
15 15

แผน
รอยละ

5. เสนออธิบดีฯ พิจารณาลงนาม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

4. พิจารณาปรับปรุง และแกไขราง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

3. จัดทํา และเสนอรางหลักเกณฑฯ พรอมทั้งแนวทางปฏิบัติ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

2. ศึกษา และวิเคราะห

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

15 15

แผน
รอยละ

10
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5.5 โครงการปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งและกลุ่มบัญชีค่าจ้างของลูกจ้างประจา
ให้สอดคล้องกับข้าราชการ
1. หลักการและเหตุผล
กรมบั ญชีกลางในฐานะหน่ว ยงานกลางมีห น้า ที่รับผิ ดชอบการบริห ารงานบุ คคลลู ก จ้ า ง
ของส่วนราชการ จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง กลุ่มบัญชีค่าจ้าง
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 337 ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 และที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 กระทรวงการคลั ง ได้มีการปรับหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ลู กจ้างประจ าของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสู งกว่าอัตราค่าจ้างชั้นสูงของตาแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ ซึ่งการกาหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กาหนดให้สอดคล้องกับอัตราเงินเดือน
ของข้าราชการเท่าที่ทาได้ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกันเท่าใดนัก เพราะพื้นฐานของตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการสอดคล้องกับ การปรับหลักเกณฑ์
ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังที่มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อาจทาให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจคลาดเคลื่อนได้ ประกอบกับเพื่อเป็นการพัฒนาให้กระบวนการบริหารงานบุคคลลูกจ้างประจา
ของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรจัดโครงการปรับปรุง คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
และกลุ่มบัญชีค่าจ้างของลูกจ้างประจาของส่วนราชการ นั้น
2. สาระสาคัญ
1. รวบรวมข้อมูล และหนังสื อสั่ งการ หลั กเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติ
เฉพาะตาแหน่งและกลุ่มบัญชีลูกจ้าง
2. ศึกษา และวิเคราะห์หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดประชุมคณะทางาน พร้อมสรุปแนวทางการปรับปรุง
4. เสนอร่างการปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งและกลุ่มบัญชีลูกจ้าง
5. ปรับปรุง และแก้ไขร่างฯ
6. เสนออธิบดีฯ และปลัดกระทรวง เพื่อพิจารณาลงนาม
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2562

250

5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการบริหารงานบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการที่สอดคล้อง
กับข้าราชการ
2. กระบวนการบริ ห ารงานบุ ค คลลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการเป็น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ทธิภ าพ
และประสิทธิผล
3. ส่ ว นราชการมีบั ญชีกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งและอัตราค่าจ้างที่เป็นปัจ จุ บั น
ครบถ้วน และถูกต้อง
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การปรับปรุงคุณสมบัติ
เฉาพะตาแหน่งและกลุ่ม
บัญชีลูกจ้างให้
สอดคล้องกับข้าราชการ

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
-

62
5

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100
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5.5 โครงการปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและกลุมบัญชีคาจางของลูกจางประจําใหสอดคลองกับขาราชการ
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. รวบรวมขอมูล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

10 10 10
10 10 10
7.5 7.5

แผน
รอยละ

6. เสนอกระทรวงฯ พิจารณาลงนาม

7.5 7.5

แผน
รอยละ

5. เสนออธิบดีฯ พิจารณาลงนาม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

4. พิจารณาปรับปรุง และแกไขราง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

3. จัดทํา และเสนอรางหลักเกณฑฯ พรอมทั้งแนวทางปฏิบัติ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

2. ศึกษา วิเคราะห และจัดประชุม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

10

แผน
รอยละ
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5.6 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจาของส่วนราชการและรูปแบบการออกคาสั่ง
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากกรมบัญชีกลาง โดยกลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนด
หลั กเกณฑ์และแนวทางปฏิบั ติเกี่ย วกับการบริห ารงานบุคคลลูกจ้างของส่ วนราชการ ซึ่งหลั กเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเป็นการกาหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ เมื่อใดที่กฎหมาย และระเบียบที่ ถือปฏิบัติมานานมีการปรับปรุง แก้ไข
เปลี่ยนไปในทิศทางใด หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติก็ต้องเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปั จ จุ บั น ที่เปลี่ ย นแปลงไป ดังนั้น เพื่อให้ การบริห ารงานบุคคลลู กจ้า งของส่ ว นราชการ
ดาเนินการได้อย่างสะดวกเป็นมาตรฐานเดียวกันอันจะส่งผลให้การดาเนินงานตามภารกิจและสาเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรจัดทาโครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
และรูปแบบการออกคาสั่ง
2. สาระสาคัญ
1. รวบรวมข้อมูล และหนังสื อสั่งการที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจาของส่วนราชการและรูปแบบการออกคาสั่ง
2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดประชุม
3. จัดทา และเสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ การแต่งตั้งลูกจ้างประจาของส่วนราชการและการปรับปรุง
รูปแบบการออกคาสั่ง
4. พิจารณาปรับปรุง และแก้ไขร่างหลักเกณฑ์ฯ
5. นาเสนออธิบดีฯ พิจารณาลงนาม
6. นาเสนอกระทรวงฯ พิจารณาลงนาม
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2563
5. งบประมาณ
-
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติมีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับ
ภาวการณ์ปัจจุบัน
2. กระบวนการบริ ห ารงานบุ ค คลลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการเป็น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ทธิภ าพ
และประสิทธิผล
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ์
มาตรฐานให้ทันสมัย
และเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
-

62
-

63
100

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100
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5.6 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑการแตงตั้งลูกจางประจําของสวนราชการและรูปแบบการออกคําสั่ง
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. รวบรวมขอมูล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

10 10 10
10 10 10
7.5 7.5

แผน
รอยละ

6. เสนอกระทรวงฯ พิจารณาลงนาม

7.5 7.5

แผน
รอยละ

5. เสนออธิบดีฯ พิจารณาลงนาม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

4. พิจารณาปรับปรุง และแกไขราง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

3. จัดทํา และเสนอรางหลักเกณฑฯ พรอมทั้งแนวทางปฏิบัติ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

2. ศึกษา วิเคราะห และจัดประชุม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

5

แผน
รอยละ

5
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5.7 โครงการศึกษารูปแบบและการประเมินประสิทธิภาพลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
1. หลักการและเหตุผล
กรมบั ญชีกลางในฐานะหน่ว ยงานกลางมีห น้า ที่รับผิ ดชอบการบริห ารงานบุ คคลลู ก จ้ า ง
ของส่วนราชการ จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของลู กจ้ างประจ าของส่ ว นราชการให้ ส่วนราชการถือปฏิบัติ ซึ่งกาหนดให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือสามัญ ต่อมาได้มีการพัฒนา
ระบบตาแหน่งและการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจา จึงทาให้
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของลู ก จ้ า งประจ า
ของส่วนราชการไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้กรมบัญชีกลาง โดยกลุ่มพัฒนาระบลูกจ้าง
ซึ่งมีห น้ าที่กาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการดังกล่ าวได้เล็งเห็ นว่าทรัพยากรบุคคลมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่ อ หน่ ว ยงานการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของลู ก จ้ า งประจ าถื อ ว่ า
เป็นสิ่งจาเป็น เพราะสามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจาในส่วนราชการทราบถึงระดับ
ความรู้ ความสามารถเป็ น รายบุคคล และเป็นเครื่องมือวัดที่มีความโปร่งใสยุติธ รรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ อี ก ทั้ ง ส่ ว นราชการยั ง สามารถน าผลการประเมิ น มาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ เพื่ อ พั ฒ นา
การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจาในด้านต่า ง ๆ ได้อีกด้วย ดังนั้น จึงเห็นสมควรปรับปรุงเพิ่มเติมการ
ประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานของลู กจ้างประจาของส่วนราชการให้เป็นปัจจุ บัน
เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ และสอดคล้องกับระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. สาระสาคัญ
1. รวบรวมข้ อมู ล และหนั งสื อสั่ งการที่ เกี่ ยวข้ องกั บการบริ หารงานบุคคลลู กจ้างประจา
ของส่วนราชการ
2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดประชุม
3. จัดทาเสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ และวิธีการประเมินประสิทธิภาพลูกจ้างของส่วนราชการ
4. พิจารณาปรับปรุง และแก้ไขร่างหลักเกณฑ์ฯ
5. นาเสนออธิบดีฯ พิจารณาลงนาม
6. นาเสนอกระทรวงฯ พิจารณาลงนาม
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/
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4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง มิถุนายน 2564
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ส่ ว นราชการต่าง ๆ มีห ลั กเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิ ทธิภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจาของส่วนราชการที่เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
2. ส่ ว นราชการมี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นกิ จกรรมการบริ ห ารงานบุค คลที่ มี ประสิ ท ธิภ าพและ
สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน
3. ส่วนราชการใช้เป็นเครื่องวัดความรู้ ความสามารถ และประเมินผลงาน
ของ
ลูกจ้างประจาเป็นรายบุคคล และนาผลประเมินที่ได้ไปเป็นตัวแปรในการพิจารณาความดีความชอบ
ได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เช่น เลื่อนขั้นค่าจ้าง รางวัลประจาปี และเงินตอบแทนอื่น ๆ เป็นต้น
4. สามารถน าผลประเมิ น ไปใช้ ใ นการวางแผนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุค คลเพื่ อ ให้ การ
ปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เช่น การแต่งตั้ง เลื่อนตาแหน่ง โอนย้าย หรือการจัดสรรปันส่วนงาน
ให้เหมาะสมกับศัยกภาพของลูกจ้างประจาแต่ละราย เป็นต้น
5. ทาให้ทราบถึงข้อดี ข้อด้อยของลูกจ้างประจาเป็นรายบุคคล เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในการพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนา ฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถให้แก่ลูกจ้างประจา
ได้ตามความเหมาะสมและความจาเป็น
6. เป็นเครื่องมือสาหรับผู้บริหารในการวิเคราะห์ปั ญหาภายในหน่วยงาน ทาให้สามารถ
เตรี ย มความพร้ อมเพื่อรองรั บ ป้ องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เช่น ปัญหาการจัดสรร
ปันส่วนงานที่ไม่เหมาะสมกับลูกจ้างประจาแต่ละราย ทาให้ผลการปฏิบัติงานไม่มีคุณภาพ เป็นต้น
7. กาหนดให้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของลู ก จ้ า งประจ าของส่ ว นราชการ ที่ มี รู ป แบบเหมาะสม ตรงกั บ พฤติ ก รรมในงาน หรื อ ภารกิจ
ของหน่วยงานและมีขั้นตอนการประเมินผลอย่างโปร่งใส และเที่ยงธรรม ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งภายใน
หน่วยงานได้
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง
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9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ์
มาตรฐานให้ทันสมัย
และเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
-

62
-

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
100

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100
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5.7 โครงการศึกษารูปแบบและการประเมินประสิทธิภาพลูกจางประจําของสวนราชการ
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. รวบรวมขอมูล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ประสิทธิภาพลูกจางประจําของสวนราชการ
4. พิจารณาปรับปรุง และแกไขราง

7.5 7.5
10 10 10
10 10 10

แผน
7.5 7.5

แผน
รอยละ

6. เสนอกระทรวงฯ พิจารณาลงนาม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ
รอยละ

5. เสนออธิบดีฯ พิจารณาลงนาม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

3. จัดทํา และเสนอรางหลักเกณฑฯ พรอมทั้งวิธีการประเมิน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

2. ศึกษา วิเคราะห และจัดประชุม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

10

แผน
รอยละ
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5.8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการผ่านแอปพลิเคชั่นภาครัฐ
1. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยรั ฐ บาลมี น โยบายในการส่ ง เสริ ม ให้ น าระบบเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางจึงให้ความสาคัญและส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ เ พื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นองค์ ก ร พร้ อ มการขั บ เคลื่ อ นปฏิ รู ป ระบบการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายรั ฐ บาล
ซึ่งรัฐบาลได้นานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการอานวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้
ในการบริการข้อมูล ข่าวสาร กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในสังกัดกรมบัญชี กลาง
มีห น้ าที่กาหนดหลั กเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคลลู กจ้างของส่ ว นราชการ
ให้ คาปรึ กษา ตอบข้อหารื อ รวมถึงการพิจารณาการทาความตกลงกับส่ วนราชการต่าง ๆ จะต้อง
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน ข้อมูลข่าวสารให้กับส่วนราชการทราบ โดยเฉพาะการติดต่อประสานงาน
กับส่วนราชการที่มีสานักงานในต่างประเทศ ซึ่งจะมีปัญ หาในการติดต่อสื่อสาร จึงได้จัด ทาโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการผ่านแอปพลิเคชั่นภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
ผ่านแอพพลิเคชั่นของหน่ว ยงานภาครัฐ G-Chat (Government Secure Chat) ในการตอบข้อหารือ
การประสานงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
2. สาระสาคัญ
1. ศึกษา และวิเคราะห์การเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร
2. จัดประชุมแนวทางการดาเนินงาน โดยขอความร่วมมือจากสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) เพื่อเสนอวิธีการ/ขั้นตอนการใช้แอปฟลิเคชั่นภาครัฐ
3. ติดต่อประสานเพื่อขอติดตั้งการใช้แอปพลิเคชั่น พร้อมทดสอบการใช้งาน โดยเจ้าหน้าที่
มาแนะนาวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น G-Chat พร้อมกาหนดส่วนราชการในการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่น
ภาครัฐ
4. ประชาสัมพันธ์ G-Chat ให้แก่เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลลูกจ้างส่วนราชการ และการนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ
5. ติดตามและประเมินผลการใช้แอปพลิเคชั่นภาครัฐ
6. เสนอข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน
/
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4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2564
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถตอบข้อหารือตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างของ
ส่วนราชการแบบออนไลน์กับส่วนราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะส่วนราชการที่มีสานักงานอยู่ในต่างประเทศ
ได้รวดเร็วโดยผ่านแอปพลิเคชั่นตามมาตรฐานสากลภายใต้กากับการดูแลของภาครัฐ
2. มีการพัฒนาระบบการทางานให้ส อดคล้ องตามภาระกิจของกรมบัญชีกลางได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้นโยบายของรัฐด้าน Digital Thailand 4.0
3. สนั บสนุ นและส่ งเสริ มเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ ของภาครัฐด้านการบริการให้ ติ ดต่ อ
สื่อสารระหว่างส่วนราชการมีความคล่องตัว โปร่งใส ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
100

62
100

63
100

เกณฑ์การให้คะแนน
64
100

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100
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5.8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตอสื่อสารกับสวนราชการผานแอปพลิเคชั่นภาครัฐ
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา และวิเคราะหการเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสาร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

จากสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

2. จัดประชุมแนวทางการดําเนินงาน โดยขอความรวมมือ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

10 10

แผน
รอยละ

7.5 7.5

เพื่อเสนอวิธีการ และขั้นตอนการใชแอปพลิเคชั่นภาครัฐ
3. ประสานงานเพื่อขอติดตั้งการใชแอปพลิเคชั่น พรอมทั้งทดสอบ
การใชงาน โดยเจาหนาที่แนะนําวิธีการดาวหโหลด

แผน
รอยละ

7.5 7.5 7.5 7.5

แอปพลิเคชั่น G-chat พรอมกําหนดสวนราชการในการสื่อสาร
ผานแอปพลิเคชั่นภาครัฐ
4. ประชาสัมพันธการใช G-chat ใหแกเจาหนาที่หรือบุคลากร
สวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของการปฏิบัติการบริหารบุคคล

แผน
รอยละ

10 10 10 10 10 10

12.5 12.5

10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10

ลูกจางของสวนราชการและนําขอมูลเขาสูระบบ
5. ติดตาม และประเมินผลการใชแอปพลิเคชั่น

แผน
รอยละ

6. สรุปขอเสนอแนะ และแนวทางแกไข (ถามี)

5

10 10

10 10

10 10

แผน
รอยละ

5

10 10

10 10

10 10
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5.9 โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของส่วนราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้าง
1. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยการบริ ห ารงานบุ คคลลู กจ้างของส่ ว นราชการมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ระเบี ย บและหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ต่ า ง ๆ ค่ อ นข้ า งมาก ทั้ ง ที่ เ ป็ น
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว และมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจ
ทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ ประกอบกับบุคลากรของส่วนราชการมีการ
หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการมีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงเห็นควรจัดทา
โครงการ จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของส่วนราชการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลลูกจ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ อันจะช่วยให้กระบวนการบริหารงานบุคคลลูกจ้างของส่วน
ราชการ มีความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะมีผลให้
การใช้จ่ายเงิน ของส่วนราชการเกิดประโยชน์สูงสุด
2. สาระสาคัญ
1. รวบรวมข้อมูล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา และวิเคราะห์
3. จัดทาเสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ และแนวทางปฏิบัติ
4. พิจารณาปรับปรุง และแก้ไขร่างหลักเกณฑ์ฯ
5. นาเสนออธิบดีฯ พิจารณาลงนาม
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2562 ถึง เมษายน 2563
5. งบประมาณ
-
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5.9 โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของสวนราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจาง
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. รวบรวมขอมูล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

10
15
20 10 10

แผน
รอยละ

5. เสนออธิบดีฯ พิจารณาอนุมัติ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

4. พิจารณาปรับปรุง และแกไขราง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

3. จัดทํา เสนอรางคูมือ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

2. ศึกษา และวิเคราะห

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

15 15

แผน
รอยละ

5
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเมื่อมีการสับเปลี่ยนบุคลากร ช่วยให้การปฏิบัติงานมีความ
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการมีความชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ์
มาตรฐานให้ทันสมัย
และเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
-

62
-

63
5

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100
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ด้านที่ 6 ด้านอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.1 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมด้านการเงินการคลังและบัญชีภาครัฐ
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางมีโครงการสัมมนาและฝึกอบรมสาหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และบุคลากร
กรมบัญชีกลาง ประกอบด้วย โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลางครอบคลุมตามบทบาทภารกิจ
หลักในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ด้านกฎหมายการคลัง ด้านบัญชีภาครัฐ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านค่าตอบแทนและสวัสิการ ด้านเงินนอกงบประมาณ ด้านลูกจ้าง ด้านละเมิด
และแพ่ง ด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ รวมทั้งด้านความรู้ ทักษะและสมรรถนะ
2. สาระสาคัญ
1. กาหนดโครงการ/หลักสูตรสาหรับบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
1.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ"
สาหรับผู้ปฏิบัติงาน
1.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ"
สาหรับหัวหน้างาน
2. จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กาหนด และสรุปผล
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

/

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
6,252,400 บาท
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายการคลัง ด้านบัญชีภาครัฐ ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านเงินนอกงบประมาณ
ด้านลูกจ้าง ด้านละเมิดและแพ่ง ด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ ด้านความรู้ ทักษะและสมรรถนะ สามารถ
นาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาครัฐในฐานะผู้ที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ด้านการเงินการคลังและบัญชี
ภาครัฐสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
100 100

ค่าเป้าหมาย
61
100

62
100

63
100

เกณฑ์การให้คะแนน
64
100

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100
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6.1 โครงการสัมมนา/ฝกอบรมดานการเงินการคลังและบัญชีภาครัฐ
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1.

กําหนดโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม

2.

จัดอบรมตามโครงการ/หลักสูตรที่กําหนด

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

สําหรับผูปฏิบัติงาน
2.2 หลักสูตร "การเสริมสรางสมรรถนะดานการเงินการคลังภาครัฐ"
3.

สําหรับหัวหนางาน
สรุปผล/รายงานผล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

2.1 หลักสูตร "การเสริมสรางสมรรถนะดานการเงินการคลังภาครัฐ"

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

5 5

5 5

5 5

5 5

แผน
รอยละ

10 10 10 10

10 10 10 10

10 10 10 10

10 10 10 10

แผน
รอยละ

10 10 10 10

10 10 10 10

10 10 10 10

10 10 10 10

แผน
รอยละ

5 5

5 5

5 5

5 5
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
(Strengthen the CGD Organization)
ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
1.1 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางมีโครงการสัมมนาและฝึกอบรมสาหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และบุคลากร
กรมบัญชีกลาง ประกอบด้วย โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง เน้นการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีขีดสมรรถนะสูง สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทด้านต่าง ๆ สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนและปัญหาใหม่ ๆ ตลอดจนสอดคล้องกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่ มุ่งเน้น
ให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรม ค่านิยมที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
2. สาระสาคัญ
1. กาหนดโครงการ/หลักสูตรสาหรับข้าราชการกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดังนี้
1.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง”
1.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมบัญชีกลาง”
2. จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กาหนด และสรุปผล
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

/

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
12,936,100 บาท
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีขีดสมรรถนะสูงและมุ่งมั่นในการปฏิบัตริ าชการ มีความคิดเชิงยุทธศาสตร์
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒธรรม และค่านิยม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นให้บุคลากร
มีความเป็นมืออาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
บุคลากรกรมบัญชีกลางในฐานะผู้ที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ มีขีด
สมรรถนะสูง สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทด้านต่าง ๆ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
และปัญหาใหม่ ๆ มีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรม ค่านิยมที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาความรู้
ความสามารถ
ของบุคลากร

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
100 100

ค่าเป้าหมาย
61
100

62
100

63
100

เกณฑ์การให้คะแนน
64
100

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100
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1.1 โครงการสัมมนา/ฝกอบรมดานความรู ทักษะ และสมรรถนะ
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1.

กําหนดโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม

2.

จัดอบรมตามโครงการ/หลักสูตรที่กําหนด

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ของกรมบัญชีกลาง"
2.2 หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพขาราชการบรรจุใหม
3.

ของกรมบัญชีกลาง"
สรุปผล/รายงานผล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

2.1 หลักสูตร "การเสริมสรางความรูระบบงานอิเล็กทรอนิกส

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

5 5

5 5

5 5

5 5

แผน
รอยละ

10 10 10 10

10 10 10 10

10 10 10 10

10 10 10 10

แผน
รอยละ

10 10 10 10

10 10 10 10

10 10 10 10

10 10 10 10

แผน
รอยละ

5 5

5 5

5 5

5 5
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1.2 โครงการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตามภารกิจของกรมบัญชีกลางเชิงรุก
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการกากับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุดภายใต้ภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน ด้านควบคุมการใช้จ่ายเงิน
ของส่วนราชการ ด้านควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ และด้านสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล
ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคประชาสังคมที่มีความหลากหลาย และมีจานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี นอกจากนี้ได้มีการ
ดาเนินงานที่สาคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป และ
การออกกฎหมายลาดับรองตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว จานวน 41 ฉบับ (2) การพัฒนาระบบการรับและจ่ายเงิน
ภาครั ฐทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ (CGD e-Payment) ภายใต้ โครงการ e-Payment ภาครั ฐ เพื่ อส่ งเสริ มให้ มี
ฐานข้ อมู ลกลางเกี่ ยวกั บสวั สดิ การของภาครั ฐ และเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพด้ านการบริ หารเงิ นภาครั ฐ ให้ มี
ความถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน รวมทั้งช่วยลดความผิดพลาด ลดต้นทุนของระบบ และ
ลดโอกาสในการทุจริต (3) การพัฒนาระบบ GFMIS ให้รองรับโครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการรับ-จ่ายเงิ น
ภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินการคลังระหว่าง
ระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง และระบ e-LAAS ของ อปท. (4) ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายทางการเงินการคลังที่กาหนดกรอบวินัยทางการเงินการคลัง ทั้งด้านรายได้
รายจ่าย แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การก่อหนี้ การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
และเงิ นนอกงบประมาณและทุ นหมุ นเวี ยน โดยเกี่ ยวข้ องกั บภารกิ จหลั กของกรมบั ญชี กลางโดยตรง
เมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ จะส่งผลให้มีการบริหารการคลังของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยั่งยืน โปร่งใส และมีกลไกการตรวจสอบที่นาไปสู่ความรับผิดชอบทางการคลังของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง
เป็นต้น
จากการดาเนินข้างต้นได้มีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขทั้งในเรื่องของการออกกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ถือปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทาให้การปฏิบัติงาน
มีความยืนหยุ่นและคล่ องตัวมากขึ้น รวมทั้งได้มีการควบคุมดูแลให้ส ามารถปฏิบัติราชการได้อ ย่า งมี
ประสิ ท ธิภ าพ ปราศจากการทุจ ริ ตคอร์รัปชั่น และเปิดโอกาสให้ ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของทางราชการได้ในช่องทางต่าง ๆ จึงจาเป็นต้องทาความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก ภาคส่ ว นที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง นั้ น
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ชี้แจงสร้างความเข้าใจในบทบาทภารกิจ การปรับเปลี่ยน ปรับปรุง พัฒนาระบบ
การดาเนินการของกรมบั ญชีกลางได้อย่างถูกต้องครบถ้วน กรมบัญชีกลางจาเป็นต้องดาเนินโครงการ
ประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตามภารกิจของกรมบัญชีกลางเชิงรุก
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2. สาระสาคัญ
1. ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ โดยศึกษาแนวทาง รูปแบบ กิจกรรม
และช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมและครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น จัดทา
เอกสาร สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ข่าวแจก บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารลงเว็บไซต์ สื่อโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ Social Media เป็นต้น
2. รวบรวม และจัดทาแผนประชาสัมพันธ์ โดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
ครอบคลุมภารกิจของกรมฯ และนโยบายต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้มีความพร้อมในการประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดาเนินกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ และดาเนินการด้านสื่อมวลชน เช่น การเชิญสื่อมวลชน
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมฯ กิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน เป็นต้น
4. ติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์การนาเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องจากสื่อต่าง ๆ เพื่อเสนอ
ผู้บริหาร รวมทั้งวางแผนการบริหารข่าวและแนวทางการแก้ไขกรณีเกิดผลกระทบทางลบต่อภาพลักษณ์
ของกรมฯ
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
งบประมาณรายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (งบดาเนินงาน)
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. กลุ่มเป้าหมายได้ทราบข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์จากการดาเนินงานตามภารกิจ
ของกรมฯ และนโยบายต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์
จากหลาย ๆ ช่องทาง
2. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการทุจริต
ภาครัฐ และความโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที ทันต่อสถานการณ์ในกรณีจาเป็นเร่งด่วน
และลดปัญหาที่อาจเกิดผลกระทบต่อกรมฯ
4. พัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการ
หรือความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย
5. ติดตามประเมินผล และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการข่าวอย่างใกล้ชิด
6. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน
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2. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานเลขานุการกรม
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในองค์กร
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
ขององค์กร

ร้อยละความสาเร็จในการ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ
กรมบัญชีกลางผ่านสื่อทั้งภายใน
และภายนอกผ่านช่องทางต่าง ๆ
(อย่างน้อย 2 ช่องทางต่อเรื่อง)

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
100

ค่าเป้าหมาย
61
90

62
95

63
95

เกณฑ์การให้คะแนน
64
95

1
70

2
75

3
80

4
85

5
90
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1.2 โครงการประชาสัมพันธการดําเนินงานตามภารกิจของกรมบัญชีกลางเชิงรุก
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8

8

8

8

8

8

8

8

แผน
รอยละ

4. ติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะหการนําเสนอขาว

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

3. ดําเนินกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ และดําเนินการดานสื่อมวลชน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

2. รวบรวม และจัดทําแผนประชาสัมพันธ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

แผน
รอยละ
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1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อให้เกิดความสูญเสีย
แก่ชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความหวาดระแวงต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ การดารงชีพ จนเกิดความตึงเครียดและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้เล็งเห็นปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2549-2560 รวม 12 ปี ซึ่งทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผ่อนคลายความตึงเครียดในการดารงชีวิต
และเสริมสร้างขวัญกาลังใจความสมดุลในด้านการทางาน ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน ภายใต้สถานการณ์
ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กาหนดไว้
สาหรับปี พ.ศ. 2561 ได้กาหนดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังเช่นที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ และความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งเสริมสร้างและทักษะการทางานให้กับ
เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางดังกล่าว
2. สาระสาคัญ
1. สร้างขวัญกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกรมบัญชีกลาง
2. เสริ มสร้ างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุค ลากรให้ ส ามารถปฏิบัติห น้า ที่ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
3. สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของกรมฯ
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง มกราคม 2564
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 1,200,000 บาท
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกรมบัญชีกลาง
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามัคคีในหมู่คณะและมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
1. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ
2. เจ้าหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรให้ความร่วมมือในการทากิจกรรม
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานเลขานุการกรม
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในองค์กร

ตัวชี้วัด
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่มี
ความต้องการเข้าร่วมโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
95

62
-

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
75

2
80

3
85

4
90

5
95
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1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจาหนาที่ของกรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดยภาคใต
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. วิเคราะหขอมูล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25

25

25

25

25

25

25

25

แผน
รอยละ

4. สรุป และประเมินผลโครงการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

3. ดําเนินการตามโครงการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

2. เสนออุมัติโครงการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

30

30

30

30

แผน
รอยละ

20

20

20

20
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1.4 โครงการคนคลัง...คน (พื้นที่) พิเศษ
1. หลักการและเหตุผล
กรมบั ญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่ทาหน้าที่กากับดูแลและบริห ารการใช้จ่ายเงิน
ของแผ่ น ดิน ให้ เกิดประโยชน์สู งสุด โดยมีภ ารกิจหลั ก 3 ด้าน คือ ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงิน
ของส่วนราชการ ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ และภารกิจสนับสนุนนโยบาย
ของกระทรวงการคลังและรัฐบาล ซึ่งภารกิจต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางที่กล่าวมาข้างต้น หลีกเลี่ยงไม่ได้
ที่กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ จะส่งผลกระทบต่อส่วนราชการ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนั้น การสร้างเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในบทบาทหน้ าที่ของกรมบั ญชีกลางกับส่ ว นราชการ โดยเฉพาะส่ ว นราชการในส่ ว นภูมิภ าคจึง เป็ น
สิ่งสาคัญในการผลักดันให้ภารกิจของกรมบัญชีกลางบรรลุ ตามเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ เพราะ
หากปราศจากความเข้าใจที่ถูกต้องในนโยบายต่าง ๆ การปฏิบัติหรือการขับเคลื่อนภารกิจก็ไม่อาจปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากพื้นที่ปฏิบัติงานจริง
จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การสื่ อ สารแบบ 2 ทาง (Two Way Communication) เกิ ด การแลกเปลี่ ย นระหว่าง
หน่ ว ยงานผู้ คุมกฎ และหน่ ว ยงานผู้ ปฏิบัติ ในพื้ นที่ จริง ลดข้อสงสั ย หรือข้อขัดแย้ง รวมทั้งสร้ า ง
ความสัมพันธ์และเครือข่ายอันดีในการปฏิบัติงาน ประกอบกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) หมวด 1 การนาองค์กร สนับสนุน
ให้ส่วนราชการให้ความสาคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนสังคมและชุมชน (Corporate Social
Responsibility: CSR) และหมวด 3 กาหนดให้ ส่ ว นราชการมี ก ารสื่ อสารและสร้ างความสั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้รับบานาญ) เพื่อสร้างความผูกพัน ความศรัทธาที่ดีต่อส่วนราชการ
เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานมี จิ ต ส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบ และพั ฒ นาหน่ ว ยงานให้ เ ป็ น องค์ ก รที่ มี
สมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO)
ดั ง นั้ น จึ ง ได้ จั ด โครงการคนคลั ง ...คน (พื้ น ที่ ) พิ เ ศษ ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น การน าบุ ค ลากร
ของกรมบัญชีกลางทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงพื้นที่สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ ได้รับ
การประกาศจากกระทรวงการคลั งให้ เป็น “ส านักงานในพื้นที่พิเศษ” เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ รวมทั้ ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น สถานศึ ก ษาดั ง กล่ า ว
ตามความจาเป็นเหมาะสม และร่วมทากิจกรรมกับผู้รับบานาญในพื้นที่ เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ
ระเบียบ และสิทธิต่าง ๆ ของผู้รับบานาญ รวมทั้งรับทราบฟังปัญหา และข้อเสนอแนะเพื่อ นามา
ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านของกรมบั ญ ชี ก ลางให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการและความคาดหวั ง
ของผู้รับบานาญได้
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2. สาระสาคัญ
ด าเนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล คั ด เลื อ กสถานศึ ก ษาฯ ก าหนดกิ จ กรรมสร้ า งความสั ม พั น ธ์
กับ สถานศึกษาและผู้ รั บ บ านาญ ขออนุมัติโ ครงการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ และสรุปผล
การดาเนินงาน
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง มกราคม 2561
5. งบประมาณ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรของกรมบัญชีกลางมีการพัฒนาและเรียนรู้ รับทราบข้อจากัด สภาพปัญหา
ส่งผลให้การกาหนดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้อง
กับพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของส่นราชการ
และผู้รับบานาญมากยิ่งขึ้น
2. บุ ค ลากรสามารถปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ ผลั ก ดั น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของกรมบั ญ ชี ก ลาง
ให้สาเร็จบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการทาให้องค์กร
ประสบความสาเร็จ
3. บุคลากรในสานักงานในพื้นที่พิเศษ (สถานศึกษา) มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขึ้น
รวมทั้งนักเรียนในสถานศึกษาดังกล่าวมีเครื่องมืออุปกรณ์การศึกษาที่ครบถ้วนขึ้น ส่งผลให้นักเรียน
มีโอกาสในการศึกษาทัดเทียมกับสถานศึกษาอื่น
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ และความร่วมมือจากบุคลากรของกรมบัญชีกลาง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในองค์กร

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
100

62
-

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100
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1.4 โครงการคนคลัง...คน (พื้นที่) พิเศษ
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ไดรับ

แผน

การประกาศจากกระทรวงการคลังใหเปน “สํานักงานในพื้นที่พิเศษ”

รอยละ

2.

คัดเลือกสถานศึกษาฯ ในพื้นที่พิเศษ

3.

กําหนดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับสถานศึกษาและผูรับบํานาญ

5.

ดําเนินโครงการ

6.

สรุปผลการดําเนินโครงการเสนอสถาบันพัฒนาบุคลากร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10
5
5

แผน
รอยละ

20

แผน
รอยละ

ดานการคลังและบัญชีภาครัฐ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

ขออนุมัติโครงการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

4.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

20 20

แผน
รอยละ

10 10
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1.5 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพของกรมบัญชีกลาง
1. หลักการและเหตุผล
ตามแนวทางการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเพื่ อ สร้ า งและรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ
และบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชน์ แห่ งชาติในการที่จ ะพัฒ นาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ระดับสู งเป็นประเทศพัฒ นาแล้ ว
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขัน
ได้ ใ นระบบเศรษฐกิ จ ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด้ ก าหนดแนวทางการพั ฒ นาในระยะ 20 ปี ต่ อ จากนี้
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็ น มิตรกับ สิ่ งแวดล้อม และ (6) ยุ ทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒ นาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ภายใต้ บ ริ บ ทของการเปลี่ ย นแปลงในด้ า นต่ า ง ๆ ทั้ ง ความก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทยจาเป็นต้องพัฒนาประเทศทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยทุกกลุ่มอย่างสมดุล โดยที่กลุ่มหลากหลายของประชากรมีทั้งผู้ด้อยโอกาส
และผู้ มีส ถานภาพสู ง แต่ล ะกลุ่ มมีความต้ อ งการและความคาดหวัง แตกต่ างกัน มาก จึงเป็นหน้ า ที่
ของภาคราชการที่ต้องดูแลและให้บริการอย่างเป็นธรรม ดังนั้นภาคราชการจึงต้องมีสมรรถนะในการ
ให้ บริ การที่เป็ นมาตรฐานและมีระดับสู งขึ้นกว่าที่ผ่ านมา ทั้งนี้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริ ห ารจัดการภาครัฐ การยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐาน
การทางานของระบบราชการให้ อยู่ ในระดับ สูง จึงเป็นเป้าหมายสาคัญของงานพัฒนาระบบราชการ
โดยเพิ่มขีดสมรรถนะและเสริมสร้างระบบราชการให้ ทันโลกทันสมัย การเพิ่มขีดความสามารถของ
ภาคราชการได้เน้นการปรับระบบราชการสู่การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมีประเทศชาติ
และประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีการนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในราชการมากขึ้น ทาให้ประชาชน
เข้าถึงบริการได้สะดวก และสามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้ดีขึ้นโดยลาดับ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การของกรมบั ญ ชี ก ลางเป็ น ไป
อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน พร้อมทั้ง
เข้าสู่การขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นรายหมวด จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพของกรมบัญชีกลางขึ้น
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2. สาระสาคัญ
ดาเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพของกรมบัญชีกลาง โดยการทบทวน
การดาเนินงานด้านการพัฒ นาคุณภาพการบริห ารจัดการของกรมบัญชีกลางที่ผ่ านมา ประชุมชี้แจง
สร้ า งความเข้ า ใจให้ ค ณะท างานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (PMQA Working Team)
ด าเนิ น การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง องค์ ก ารในด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางสามารถตอบสนอง
ต่อ
การเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
5. งบประมาณ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. กรมบัญชีกลางสามารถประเมินองค์กรในการหาจุดปรับปรุง เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ทางานให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
2. กรมบั ญชีกลางมีการปรับปรุงและพัฒ นาการทางาน โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
3. กรมบั ญ ชี ก ลางมี ก ารพั ฒ นาช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ แ ก่
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
ได้รั บ การสนั บ สนุ น จากผู้ บริห ารระดับสู ง ความร่ว มมือจากคณะทางานพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) และบุคลากรของกรมบัญชีกลาง
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในองค์กร

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
100 100
-

ค่าเป้าหมาย
61
100

62
-

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100
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1.5 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพของกรมบัญชีกลาง
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1.

ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
และการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจตามกฎกระทรวงฯ

2.

วิเคราะหและสรุปหัวขอในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

3.

ใหสอดคลองกับระบบราชการไทย 4.0 และ PMQA 4.0
ประชุมชี้แจงสรางความเขาใจแกคณะทํางาน PMQA Working Team

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ดําเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของกรมบัญชีกลาง

5.

ติดตามผลการดําเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ

หมวด 1 - 6
หมวด 1 - 6
6.

สรุปผลการดําเนินการ เสนอคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแล
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

5

แผน
รอยละ

5

แผน
รอยละ

4.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

5 5

แผน
รอยละ

5 5 5 10 5 5 10 5 5

แผน
รอยละ

5

5

5

แผน
รอยละ

10
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1.7 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกรมบัญชีกลาง
1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบจากต่างประเทศ
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติการเมือง การปกครอง ตลอดจนมิติการจัดการความรู้ สารสนเทศ
และเทคโนโลยี ท าให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาระบบราชการอย่ า งจริ ง จั ง
และต่อเนื่ อง เพื่อมุ่ง ไปสู่ อนาคตภายใต้คติพจน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” จุดเน้นที่ทุก ๆ ภาคส่วน
ให้ ความส าคั ญ และเตรี ย มพร้ อ มรั บมื อ ทั้ ง ในระยะสั้ น และในระยะยาว นวั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นา
(Innovation for Development) จึงเป็นนโยบายหลักที่นามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนความมั่งคั่ง
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตนอย่างยั่งยืน
นวั ต กรรมภาครั ฐ หมายถึ ง แนวคิ ด วิ ธี และรู ป แบบใหม่ ๆ ในการจั ด การองค์กร
(Organization development) การด าเนิ น งาน (work process) และการให้ บ ริ ก าร (service
delivery) อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ และ
แนวปฏิ บั ติต่ า ง ๆ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ เ กิด การพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพ ประสิ ท ธิผ ล และคุ ณ ภาพของการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
1) นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) การปรับปรุงบริการหรือการสร้างบริการใหม่
(new or improved service) เช่น หน่วยบริการเคลื่อนที่ Health care at home เป็นต้น
2) นวั ต กรรมการส่ ง มอบบริ ก าร (Service delivery Innovation) เป็ น การบริ ก าร
ในรู ป แบบใหม่ ห รื อ ที่ แ ตกต่ า งไปจากเดิ ม (new or different way of providing a service) เช่ น
การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ การยื่นและชาระประกันสังคมแบบออนไลน์ mobile app
เป็นต้น
3) นวั ต กรรมการบริ ห าร/องค์ ก าร (Administrative or Organizational Innovation)
เป็นการสร้างกระบวนงานใหม่ (new process) เช่น การตรวจสอบอาคารตามความเสี่ยง เป็นต้น
4) นวั ต กรรมทางความคิ ด (Conceptual Innovation) เป็ น การแสวงหาหนทางใหม่
ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาและ/หรือการโต้แย้งสมมติฐานเดิม รวมไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงตัวแสดง
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันความคิดใหม่ เช่น smart farmer เป็นต้น
5) นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการออกแบบนโยบายหรือประยุกต์
ใช้เครื่องมือนโยบายใหม่ ซึ่งส่งผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์หรือพฤติกรรม เช่น การทาให้
กัญชาเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย การอนุญาตให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับอนุพันธ์ล่วงหน้าสภาพอากาศ
เป็นต้น
6) นวัตกรรมเชิงระบบ (Systemic Innovation) เป็นการวางระบบใหม่หรือเปลี่ยนแปลง
ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์หรือเปลี่ยนแปลงแบบแผน
การประสานงานเชื่อมโยงกับ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยฝ่ ายต่ าง ๆ เช่น การแยกส่ ว นระหว่างผู้ ซื้อบริ ก าร
และผู้ให้บริการทางด้านสาธารณสุข เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนพัฒนาให้บุคลากรของกรมมีแนวคิดใหม่
หรื อคิดค้น นวัตกรรมใหม่ในการให้ บริการแก่ผู้ รับบริการและผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยทั้งด้านการปรับปรุง
(Improvement) พัฒนา (Development) ปรับรื้อระบบ (Re-engineering) การสร้างสรรค์และประดิษฐ์
สิ่ งใหม่ ๆ ในการปฏิบั ติงาน (Creative & Re-inventing) ภายใต้ภ ารกิจหลั กของกรม ยุทธศาสตร์
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กระทรวงการคลัง และยุทธศาสตร์ชาติอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัด “โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของกรมบัญชีกลาง” ขึ้น
2. สาระสาคัญ
ดาเนินการกาหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และตัดสินรางวัลนวัตกรรม
กรมบัญชีกลาง ชี้แจงหลักเกณฑ์ กาหนดระยะเวลาให้หน่วยงานจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด พิจารณา
คัดกรองผลงานที่มีความสมบูรณ์ตามเงื่อนไข เสนอคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลนวัตกรรม
กรมบัญชีกลาง จัดนาเสนอผลงานนวัตกรรมที่ผ่านเข้ารอบ และจัดงานประกาศผลมอบรางวัลนวัตกรรม
กรมบัญชีกลาง
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

โครงการสนับสนุน

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
มกราคม 2561 ถึง กันยายน 2561
5. งบประมาณ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรของกรมบัญชีกลางตื่นตัว และตระหนักความสาคัญของการพัฒนาและสร้างขีด
ความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในบริบทแห่งความเป็นสากล
2. กรมบั ญชีกลางสามารถสร้างนวัตกรรมการให้ บริการออกสู่ ส าธารณะที่มีทั้งคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารและคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านไปยั ง กลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กลุ่ ม ต่ า ง ๆ
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และประชาชน รวมทั้งสามารถขยายผลนวัตกรรมที่เป็น Best Practice
ไปยังหน่วยงานอื่นภายในกรมบัญชีกลางได้ต่อไป
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ความร่วมมือจากบุคลากรของกรมบัญชีกลาง
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในองค์กร

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
-

62
100

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-
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1.7 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกรมบัญชีกลาง
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1.

จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลนวัตกรรม
ของกรมบัญชีกลาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

รอยละ

กําหนดแนวทาง/หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล

แผน

นวัตกรรมของกรมบัญชีกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชี้แจงแนวทางหลักเกณฑและรายละเอียดการประกวดนวัตกรรม

รอยละ

3.

5.

พิจารณาคัดกรองผลงานที่มีความสมบูรณตามเงื่อนไข พรอมทั้งเสนอ
ใหคณะกรรมการฯ พิจารณาใหคะแนนผลงานที่สงประกวด
จัดนําเสนอผลงานนวัตกรรมของกรมบัญชีกลางสําหรับผูผานเขารอบ
จัดงานประกาศผลมอบรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

5 5

5

10 10
5
5 5 5

แผน
รอยละ

15

แผน
รอยละ

7.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

6.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

กําหนดระยะเวลาใหหนวยงานจัดสงผลงานเขารวมประกวด

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน

2.

4.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

15

แผน
รอยละ

15
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1.6 โครงการรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิกศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
1. หลักการและเหตุผล
โครงการรางวั ล องค์ ก รที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ในการบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น การคลั ง
เป็ น กระบวนการหนึ่ งในการสร้ างความเข้มแข็ง ให้ กับส่ ว นราชการ ภายใต้แนวคิด “Jigsaw 5 ชิ้น ”
ของกรมบัญชีกลาง โดย Jigsaw ทั้ง 5 ชิ้นประกอบด้วย
1) Represent คื อ การสร้ า งคลั ง จั ง หวั ด ให้ ส ามารถท าหน้ า ที่ เ ป็ น Representative
ของกรมบัญชีกลาง
2) Partner คื อ การให้ ส านั ก งานคลั ง เขตทั้ ง 9 เขต สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน
ระดับกองในส่วนกลาง
3) Strengthen คือ การยกระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับสานักในส่วนกลาง
4) Develop คื อ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถผู้ บ ริ ห ารด้ า นการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ
ของส่วนราชการ
5) Enhance คือ การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลังให้กับส่วนราชการ
Jigsaw ทั้ง 5 ชิ้น มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนราชการ และหน่วยงานภายใน
กรมบัญชีกลาง ซึ่งเมื่อส่วนราชการเข้มแข็ง กรมบัญชีกลางเข้มแข็ง ประเทศก็จะเข้มแข็งด้วย เพราะเมื่อ
Jigsaw ทุกชิ้นประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการคล่องตัวขึ้น
และเมื่อส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์แล้ว กรมบัญชีกลาง
ก็สามารถลด Degree การกากับลงได้ เพราะมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วว่า ส่วนราชการเหล่านั้นมี การ
บริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่ดีตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกาหนด ในขณะเดียวกันหน่วยงาน
ภายในของกรมบัญชีกลางทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามภารกิจที่ได้รับ รวมทั้งมีการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ
โครงการรางวั ล องค์ ก รที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ในการบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น การคลั ง
(Jigsaw ตัวที่ 5) เป็นการสร้างความเข้มแข็งในระดับหน่วยงานให้กับส่วนราชการผ่านการสร้างแรงจูงใจ
โดยการมอบรางวั ล ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น การคลั ง ในภาพรวมของส่ ว นราชการ ให้ มี
ประสิ ทธิภ าพ โดยยกย่ องเชิดชูส่ ว นราชการที่ ปฏิบั ติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นขวัญกาลังใจให้กับส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภายใน (ด้านการเงินการคลัง)
ให้ได้รับการยกย่อง และเป็นที่ยอมรับ เพราะการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นองค์ประกอบ
สาคัญที่ส่งเสริมให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ภารกิจ
ด้านการจัดเก็บภาษี เพราะหากกรมจัดเก็บภาษี (กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร) มีการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลังที่ดี เข้มแข็ง การใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพ จัดทาบัญชีอย่างถูกต้อง
มีการควบคุมภายในที่ดี ก็จะส่งผลให้ภารกิจหลักด้านการจัดเก็บภาษี ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บภาษีให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด เพราะมีการสนับสนุนที่ดี
จากหน่วยงานภายในองค์กร
รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นการประเมิน
ส่ ว นราชการใน 5 มิ ติ คื อ มิ ติ ด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง มิ ติ ด้ า นการเบิ ก จ่ า ย มิ ติ ด้ า นการบั ญ ชี มิ ติ
ด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้านความรับผิดทางละเมิด ซึ่งเป็นการประเมินตามขั้นตอนการบริหาร
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ด้านการเงินการคลัง กล่าวคือ เริ่มต้นจากส่วนราชการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อจัดซื้อจัดจ้างสาเร็จ
แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเบิ กจ่ายงบประมาณ การลงบัญชี และมีการตรวจทานโดยหน่วยตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนงานที่ดาเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทั้งนี้
หากมีการผิดพลาดหรือเกิดการละเมิดขึ้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการละเมิดและแพ่งซึ่งเป็นมิติด้านสุดท้าย
2. สาระสาคัญ
1. ส่ ง เสริ ม ให้ ส่ ว นราชการปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ และมาตรฐาน
ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของส่วนราชการ
3. จัดสัมมนาและประกาศเกียรติคุณ (มอบรางวัล) สาหรับส่วนราชการ
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
เมษายน 2561 ถึง มีนาคม 2562
5. งบประมาณ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% จานวน 4,000,000
บาท ประกอบด้วย
1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 922,000 บาท
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 3,078,000 บาท
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ส่ ว นราชการมีการบริห ารจัดการงานด้านการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กรมบัญชีกลางกาหนด รวมทั้งส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านการเงิน
การคลังให้เกิดขึ้นในส่วนราชการ
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
1. การให้ความร่วมมือของส่วนราชการในการประเมิน
2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอและเหมาะสม
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในองค์กร

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
100

62
100

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100
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1.6 โครงการรางวัลองคกรที่มีความเปนเลิกศในการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1.

จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑฯ (ชุดกลาง)

2.

จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑและตัดสินฯ

3.

(ชุดใหญ)
เตรียมการ/จัดงานชี้แจงหลักเกณฑรางวัลองคกรฯ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

รอยละ

เตรียมการ/จัดงานมอบรางวัลองคกรฯ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15

15
5 15

15

15

แผน
4 45

แผน
รอยละ

5.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน

รอยละ
จัดซื้อจัดจางงานมอบรางวัลองคกรฯ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

4.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

20 20

แผน
รอยละ

15 15
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1.8 โครงการคนดีบัญชีกลาง
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางมีภารกิจในการกากับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งการดาเนินการภารกิจดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมต้องอาศัยระบบงาน
และการบริหารกิจการที่ดีบนพื้นฐานของระเบียบกฎหมายที่ชัดเจน เอื้อต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้ง บุคลากร
ภายในองค์กรต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ และจิตสานึกที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาวินัย ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในหลักคุณธรรม
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมบัญชีกลาง
พ.ศ. 2552 อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลางให้บรรลุเป้าหมายการบริการที่เป็นเลิศ
ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากเหตุผลดังกล่าว กรมบัญชีกลางจึงได้จัดทาโครงการคนดีบัญชีกลาง เพื่อคัดเลือกคลังเขต
คลังจังหวัด และข้าราชการส่วนกลางระดับผู้อานวยการสานัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/เลขานุการกรม/กลุ่ม
ซึ่งเป็นผู้ประพฤติดี ตั้งใจทางาน เพื่อเสริมสร้างและยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการในระดับอื่น ๆ ได้ประพฤติปฏิบัติตน และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น
ทั้งในด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเป็นผู้นาองค์กร และ
ด้านการดาเนินชีวิต
2. สาระสาคัญ
1. สรรหาข้าราชการในระดับอานวยการ หัวหน้ากลุ่ม และระดับเชี่ยวชาญที่มีจรรยาบรรณ
ที่ดีงาม ตั้งใจทางาน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์
อุทิศตน และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีมนุษยสัมพันธ์อันดี มีน้าใจ เอื้ออาทรและเป็นแบบอย่าง
ที่ดงี าม
2. ยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณสร้างขวัญกาลังใจและความภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก
ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางทุกระดับ มีความเชื่อมั่น ศรัทธาในการทาความดี ยึดถือ
เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและประเทศชาติ
ต่อไป
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน
/
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4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
มีนาคม 2559 ถึง สิงหาคม 2562
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ได้รับการคัดเลือกมีความภูมิใจ เห็นคุณค่าของตนเอง มีขวัญกาลังใจ ประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม และสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและประเทศชาติ
2. บุคลากรของทุกระดับของกรมบัญชีกลางมีแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
โดยยึดมั่นในหลักวินัย คุณธรรม จริยธรรม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและประเทศชาติ
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คลังเขต คลังจังหวัด ข้าราชการส่วนกลางระดับอานวยการ
ระดับเชี่ยวชาญ และข้าราชการระดับชานาญการพิเศษทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการเจ้าหน้าที่
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
ขององค์กร

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
100 100

ค่าเป้าหมาย
61
100

62
100

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
-

2
-

3
80

4
90

5
100
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1.8 โครงการคนดีบัญชีกลาง
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1.

เสนอแนวทางการคัดเลือกเสนออธิบดีฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ

2.

คัดเลือกตามแนวทางที่กําหนด

3.

ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

10 10 15

10 10 15

10 10 15

10 10 15

แผน
รอยละ

15 15 15

15 15 15

15 15 15

15 15 15

แผน
รอยละ

10 10

10 10

10 10

10 10
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1.9 โครงการ กจ. สัญจร
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กรมบัญชีกลาง โดยกองการเจ้าหน้าที่มีแนวคิดที่จะจัดให้มี “โครงการ กจ. สัญจร : HR Visit
ขอใกล้ชิดชาวคลัง” ขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่ได้พบปะกับบุคลากรในส่วนภูมิภาค
ได้บอกกล่าวข้อมูลที่สาคัญและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกรมบัญชีกลาง และได้พูดคุย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ข้อจากัดต่าง ๆ ด้านบุคลากรและการทางาน เพื่อเป็น
ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานบุ ค คลให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ตลอดจนได้ ท าความรู้ จั ก และ
สร้ างสั มพัน ธ์ที่ดีระหว่างกันในฐานะพี่น้องในกรมบัญชีกลางด้ว ยกัน อันจะเป็นเครือข่ายการทางาน
ที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต ซึ่งได้เริ่มดาเนินงานมาแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเพื่อเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่จะสร้างความเข้าใจ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะได้ดาเนินโครงการ กจ. สัญจร
ให้แก่หน่วยงานในส่วนกลาง โดยกาหนดเป็นกิจกรรมและโครงการย่อย รวม 4 โครงการ
1. กิจกรรม “เคาะประตูเพื่อบ้าน ชวนคุยเรื่องคน” เข้าพบผู้บริหารและผู้แทนของหน่วยงาน
เพื่ อ รั บ ฟั ง ปั ญ หา ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลภายในหน่ ว ยงาน
และภาพรวม สาหรับเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและปรับปรุงพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคล
2. โครงการบรรยาย “วินัยและการดาเนินการทางวินัย ” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
วินั ย การรั กษาวินั ย ของข้ าราชการ และการดาเนิน ทางวินั ย โดยมีกลุ่ มเป้าหมายเป็น ข้าราชการ
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวน 60 คน
3. โครงการบรรยาย “ธรรมะกับจริยธรรมในการทางาน” เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และหลักธรรมทางศาสนาให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางสามารถนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และ
ปลูกฝังฐานความคิดในการทาดี และตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากร
ส่วนกลาง จานวน 70 คน
4. โครงการบรรยาย “พนักงานราชการ ... การจ้างและสิทธิประโยชน์ที่ควรรู้” เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจในระบบการจ้างพนักงานราชการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นพนักงานราชการส่วนกลาง จานวน 60 คน
2. สาระสาคัญ
1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ละแนวปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคล
2. รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกรมบัญชีกลาง และ
นาข้อมูลมาพัฒนางานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

โครงการสนับสนุน

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2559 ถึง กรกฏาคม 2561
5. งบประมาณ
210,200 บาท
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรของกรมบัญชีกลางมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมากขึ้น
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการเจ้าหน้าที่
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในองค์กร

ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลมากขึ้น

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
100

62
-

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
-

2
-

3
80

4
90

5
100
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1.9 โครงการ กจ. สัญจร
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

"เคาะประตูเพื่อนบาน ชวนคุยเรื่องคน"
1.1 เขาพบผูบริหารและผูแทนของหนวยงาน เพื่อรับฟงปญหา
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภายใน

แผน
รอยละ

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

หนวยงานและภาพรวม
1.2 สรุปผลการดําเนินงานเสนอรองอธิบดีฯ/ที่ปรึกษาฯ

แผน
รอยละ

2.

บรรยาย "วินัยและการดําเนินการทางวินัย"

แผน
รอยละ

3.

บรรยาย "ธรรมะกับจริยธรรมในการทํางาน"

4.

บรรยาย "พนักงานราชการ ... การจางและสิทธิประโยชนที่ควรรู"

10
5 5 5

แผน
รอยละ

5 5 5

แผน
รอยละ

5 5
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1.10 โครงการ "ส่งตรงข่าวสารวินัย คุณธรรม จริยธรรม"
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีเป้าหมายหนึ่งเพื่อให้มีระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งกระทรวงการคลัง
ในฐานะหน่วยงานกลางได้กาหนดแผนงานให้สอดรับตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในเป้าหมายที่ 4
การเป็ น องค์ ก รต้ น แบบในการบริ ห ารงานอย่ า งมี ธ รรมาภิบาลและเป็น มื อ อาชีพ ยุ ท ธศาสตร์ที่ 10
การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง รวมทั้งยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร (Strengthen the CGD Organization)
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร โดยบุคลากรเป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ
ทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดประโยชน์ของแผ่นดินเป็นสาคัญ กรมบัญชีกลางจึงเห็นควรจัดทา
โครงการ “ส่งตรงข่าวสารวินัย คุณธรรม จริยธรรม” เพื่อปลุกจิตสานึก ค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม
และสร้างเสริมวินัยให้แก่บุคลากรของกรมบัญชีกลาง ได้มีความตระหนักในเรื่องของการประพฤติ ปฏิบัติ
อย่างโปร่งใส มีวินัย คุณธรรม และเพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันการทุจริตประพฤติมิช อบและป้องกัน
การกระทาผิดวินัยได้อีกทางหนึ่ง
2. สาระสาคัญ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยววินัย คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการประพฤติ
ปฏิบัติตนที่อาจเข้าข่ายในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลาง โดยจัดทาสรุปย่อ
และส่งตรงไปยังบุคลากรของกรมบัญชีกลางแต่ละคนผ่านระบบ e-Office รวมถึงเผยแพร่ทาง Intranet
กรมบัญชีกลาง อย่างน้อย 12 ครั้ง
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2561
5. งบประมาณ
-
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรของกรมบัญชีกลางมีแนวทางการประพฤติ ปฏิบัติที่ดี มีความรู้ในเรื่องของวินัย
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมมากขึ้ น เรี ย นรู้ แ ละปรั บ ปรุ ง ตนให้ ดี ขึ้ น รวมทั้ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก
และมีจิตสานึ กรั บผิดชอบในการเป็น ข้าราชการที่ดี รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการ
และบุคลากรของกรมบัญชีกลาง
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการเจ้าหน้าที่
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
ขององค์กร

ตัวชี้วัด
จานวนครั้งที่เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
12

62
-

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
-

2
-

3
8

4
10

5
12
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1.10 โครงการ "สงตรงขาวสารวินัย คุณธรรม จริยธรรม"
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1.

ศึกษา วิเคราะหขอมูล เพื่อจัดทําเนื้อหาเผยแพร

2.

จัดสงขอมูลทางระบบ e-Office/Intranet

3.

สรุปผลการดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

แผน
รอยละ

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

แผน
รอยละ

4
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ด้านที่ 2 ด้านการจัดการสารสนเทศ
2.1 โครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่มีการชุมนุมประท้วงบุกรุกเข้ายึดสถานที่
ราชการหลายแห่งรวมถึงกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังอย่างรวดเร็วระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้มีการตัดสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ เช่น ระบบไฟฟ้า
ระบบน้าประปา และปิดระบบกาเนิดไฟฟ้า (Generator) ทาให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมบัญชีกลางไม่สามารถใช้งานได้ และเจ้าหน้าที่ของกรมฯ และส่วนราชการในกระทรวงการคลัง
ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ทางานได้ เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบงานราชการอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การบริหารจัดการด้านการคลัง การบัญชี การพัสดุ
การบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ ระบบสารสนเทศต่าง ๆ และฐานข้อมูลสารสนเทศไม่สามารถเปิดให้บริการ
กับ ส่ ว นราชการ รั ฐ วิส าหกิจ ภาคเอกชน บุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ/ลู กจ้าง/พนักงานราชการ)
ผู้รับบานาญฯ และประชาชนอย่างกว้างขวาง อันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองส่งผลกระทบ
ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมฯ (ระบบคอมพิวเตอร์ระบบงานสารสนเทศและ
ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร) ไม่สามารถใช้งานได้ทันที และเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองดังกล่าว
ได้มีการยกระดับการชุมนุมประท้วงให้เข้มข้นขึ้น ทั้งจากฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านรัฐบาล จนเป็นเหตุ
ให้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในกรุงเทพมหานครและทวีความรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิต และมีการขยาย
การปิดล้อมและยึดสถานที่ราชการ เพื่อบีบบังคับให้หน่วยงานราชการปิดทาการ ซึ่งทาให้ระบบคมนาคม
ภายในกรุงเทพมหานครติดขั ด การเดินทางทั่วกรุงเทพมหานครไม่สะดวกและ/หรือหยุดชะงักต่อเนื่อง
ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ประกอบกับกรมฯ ไม่มีศูนย์สารอง (Disaster Recovery Center)
เพื่อรองรับการเกิดสถานการณ์ไม่ปกติจากสิ่งที่เป็นภัยที่มิใช่จากธรรมชาติ เช่น ความไม่สงบทางการเมือง
การชุมนุมประท้วง การบุกเข้ายึดสถานที่ราชการ รวมถึงภัยทางธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย
ภัยทางเทคโนโลยี และภัยจากการกระทาของมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นจะส่งผลให้ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักไม่สามารถเปิดใช้งานได้ทั นที กรมฯ จะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย
ประมาณ 5-10 วัน จึงสามารถเปิดให้บริการบางระบบงานเท่านั้น อีกทั้ง ในสถานการณ์ปกติรอบบริเวณ
กระทรวงการคลังก็มีการชุมนุมประท้วงจากกลุ่มต่าง ๆ เช่น เกษตรกร คนพิการ เป็นต้น ซึ่งบางครั้ง มี
การปิดล้อมกระทรวงการคลังเฉลี่ย อย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง และเฉลี่ยอย่างน้อยครั้งละ 1-2 สัปดาห์
ปัจจุบันกรมฯ ได้นาระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวก
ต่อการทางานของเจ้าหน้าที่และภารกิจหลักของกรมฯ หลายระบบงาน เช่น ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ระบบ
บาเหน็จ บานาญและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบฐานข้อมูลการคลังและ
เศรษฐกิจของจังหวัด ระบบรับ -ส่งข้อมูลการจ่ายเงินระหว่างกรมฯ กับธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
โดยระบบงานต่าง ๆ เหล่านี้ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ที่สังกัดในส่วนกลางและต่างจังหวัดทั่วประเทศ
รวมส่วนราชการต่าง ๆ ที่ใช้บริการในระบบงานเหล่านี้ด้วย เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวขึ้น
กระทรวงการคลังก็เป็นกระทรวงหนึ่งที่ถูกปิดล้อมและยึดสถานที่ กรมฯ เป็นหน่วยงานราชการที่สังกัด
กระทรวงการคลัง และตั้งอยู่ภายในบริเวณกระทรวงการคลัง เมื่อกระทรวงการคลังถูกปิดล้อมและยึด
สถานที่ กรมฯ จึงถูกปิดล้อมและยึดสถานที่ด้วย สาธารณูปโภคต่าง ๆ ของกรมฯ ก็ถูกตัดขาด ทาให้
เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบงานต่าง ๆ ไม่สามารถทางานได้ตามปกติ การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ
และผู้ค้ากับภาครัฐต้องหยุดชะงักชั่วคราว จึงเป็นเหตุผลให้หน่วยงานตระหนักและให้ความสาคัญเกี่ยวกับ
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เรื่องความปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลสาคัญที่เก็บไว้ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่อาจ
ประเมินค่าได้ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น
จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น ทาให้กรมฯ ต้องพิจารณาและตระหนัก
ถึงภัยต่าง ๆ ดังเช่น ภัยธรรมชาติ/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 (เหตุการณ์มหาอุทกภัยในกรุงเทพฯ
และเขตเศรษฐกิจปี 2554) และภัยที่มิใช่จากธรรมชาติ (ความไม่สงบทางการเมืองที่มีการชุมนุมประท้วง
เข้ายึด/ล้อมสถานที่ราชการในปี พ.ศ. 2556-2557) ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และไม่มีผู้ใดและ/หรือหลักประกันใด ๆ ที่สามารถบ่งชี้ว่า จะไม่เกิดขึ้นอีกในปัจจุบันและอนาคต
ดังนั้น กรมฯ จึงต้องพิจารณาและตระหนักถึงภัยต่าง ๆ ที่จะอาจเกิดขึ้นกับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและ/
หรือระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารของกรมฯ (ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานสารสนเทศ
ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร) ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
ทวีความรุนแรงมากขึ้น และเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนยากที่จะตั้งรับในรูปแบบเดิม ปัจจุบันกรมฯ จึงต้อง
วางแผนและกาหนดแนวทางการดาเนินการ เพื่อปกป้องทรัพย์สินของราชการ (Hardware Software
and Information/Data) และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและ/หรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมฯ (ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และ
การสื่อสาร) และเมื่อหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบกับภารกิจหลักของกรมฯ ในระดับความรุนแรงที่สูงมาก
ซึ่งแนวทางหนึ่งที่จะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และ/หรือยอมรับได้ คือ
การย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DATA CENTER) ของกรมฯ ออกไปอยู่ในพื้นที่ที่มั่นคง ปลอดภัย และจัดเตรียม
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้านความมั่นคงปลอดภัย เช่น ISO/IEC 27001
กรมฯ จึงมีนโยบายและเล็งเห็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดหาสถานที่ใหม่ เพื่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
แทนศูนย์คอมพิวเตอร์เดิมที่ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของกรมฯ ภายในกระทรวงการคลัง ซึ่งปัจจุบันนี้มีพื้นที่
จากัด ไม่สามารถขยายและรองรับการขยายงานของกรมฯ ได้ อีกทั้งไม่มีความปลอดภัยจากภัยเหตุการณ์ต่าง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และเพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมฯ (ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร) มีความปลอดภัย
สามารถให้บริการระบบงานต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถบริหารความเสี่ยง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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2. สาระสาคัญ
1. สร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลางแห่งใหม่ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย
มั่นคง และจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัย
เช่น ISO/IEC 27001
2. ย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DATA CENTER) ของกรมฯ ออกไปอยู่ในพื้นที่ที่มั่นคงปลอดภัย
เพื่อหลีกเลี่ยง/ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ไม่ปกติอันเกิดจากสิ่งที่เป็นภัยทั้งทางธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย
อุทกภัย วาตภัย และภัยที่มิใช่จากธรรมชาติ เช่น ความไม่สงบทางการเมือง การเข้ายึดสถานที่ราชการ
หรือการชุมนุมประท้วงจากกลุ่มต่าง ๆ รอบบริเวณพื้นที่กระทรวงการคลัง
3. สามารถลดระดับความเสี่ยงที่เกิดจากภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดกับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และ
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่ อสาร (ระบบงานและระบบคอมพิว เตอร์และระบบ
เครือข่าย) ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด หรือเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นขึ้น กรมบัญชีกลางก็ไม่สามารถ
ที่จะลด/บรรเทาความเสี่ย งนั้น ให้ อยู่ในระดับที่สามารถควบคุม/บริห ารจัดการได้ เพื่อลดผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับการให้บริการระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางต่อส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ บุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ)
ภาคเอกชน ผู้รับบานาญ และประชาชน
4. รองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา
ตามภารกิจของกรมบัญชีกลาง
5. ยกระดั บ และรั ก ษามาตรฐานการบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องกรมบั ญ ชี ก ลางในการ
ให้บริการกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ บุคลากรภาครัฐ
(ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานราชการ) ผู้ รั บ บ านาญ ผู้ มี สิ ท ธิ์ / ผู้ อ าศั ย สิ ท ธิ์ / ทายาท
ของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมถึงการปฏิบัติงานภายในของกรมบัญชีกลาง
6. สร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของกรมบัญชีกลาง
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
/

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC
/

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
กรกฏาคม 2558 ถึง เมษายน 2562
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5. งบประมาณ
1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 89,440,700 บาท
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 107,474,900 บาท
3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 364,967,400 บาท
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งใหม่ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย มั่นคง และมีความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัย เช่น ISO/IEC 2700 นอกจากนี้ยังสามารถ
รองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และระบบ งานต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจของกรมฯ
2. ลดระดับความเสี่ยงที่เกิดจากภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดกับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสาร (ระบบงานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย) ให้มี
โอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด หรือเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นขึ้น กรมฯ ก็สามารถที่จะลด/บรรเทาความเสี่ยงนั้น
ให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการได้ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการให้บริการระบบ
สารสนเทศของกรมฯ ต่อส่ ว นราชการ หน่ว ยงานต่าง ๆ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น รัฐ วิส าหกิจ
บุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ) ภาคเอกชน ผู้รับบานาญ และประชาชน
3. ยกระดับ และรักษามาตรฐานการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางในการให้บริการ
กับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ บุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ) ผู้รับบานาญ ผู้มีสิทธิ/ผู้อาศัยสิทธิ/ทายาทของบุคลากรภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน รวมถึง การปฏิบัติงานภายในของกรมฯ ได้
4. สร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของกรมฯ
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาโครงการ และคณะทางานจะต้องรับการ
สื่ อสารให้ เข้าใจภาพรวมของโครงการ รายละเอียดของแผนงานโครงการ และเข้าใจหน้าที่ ค วาม
รับผิดชอบที่ตนเองเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมเป็นอย่างดี รวมถึงผู้รับจ้างจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
มีประสบการณ์เกี่ยวกับสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูล
เพื่อการบริหาร
จัดการภายในองค์กร

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
100 100

ค่าเป้าหมาย
61
100

62
100

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

307

2.1 โครงการสรางอาคารศูนยคอมพิวเตอรหลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง และทําสัญญา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

2. บริษัทฯ ดําเนินการกอสราง

แผน
รอยละ

5

8

8 10 8 10 8

5

8

5 10 15 10 10 10 15 15 20 20
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2.2 โครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและป้องกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลาง
1. หลักการและเหตุผล
สื บ เนื่ องจากระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลางได้มีการติดตั้ งระบบเครือข่ายตั้งแต่ปี 2555
ซึ่งเทคโนโลยีของระบบเครือข่ายและความปลอดภัยมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงพอต่อการ
บุกโจมตี รวมทั้งภัยคุกคามรูปแบบใหม่มีเพิ่มขึ้นมากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบ DDoS
attacks, Brute force attacks, Malware และ Emerging Threats เป็ น ต้ น ซึ่ ง เมื่ อ เกิ ด การโจมตี
ต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ยและระบบงานของกรมบั ญ ชี ก ลาง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การหยุ ด ชะงั ก ของระบบงาน
จนไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตและให้บริการระบบงานได้ จึงจาเป็นต้องปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเครือข่ายให้มีเสถีย รภาพและความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับด้านการให้บริการระบบงาน
หลั ก ของกรมบั ญ ชี ก ลาง เช่ น ระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-GP)
ได้เพิ่มประสิ ทธิ ภ าพของระบบงานดังกล่ าวเป็นระยะ ส่ งผลให้ มีการใช้งานด้านเครือข่ายสู งขึ้นมาก
ในอัตราการเติบโตประมาณ 3 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งอุปกรณ์เครือข่ายที่มีอยู่เดิมจะไม่เพียงพอ
ต่อการให้บริการระบบงาน อีกทั้งกรมบัญชีกลางมีระบบงานใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นจากภารกิจงานหลักเดิม เช่น
ระบบการรับชาระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) และบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ซึ่งทาให้มีความต้องการด้านระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้สามารถให้บริการระบบงานทั้งหมดของกรมบัญชีกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สาระสาคัญ
1. จั ด ท าแผนการติ ด ตั้ ง ขั้ น ตอน และวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ยในการ
ดาเนินการภายใต้โครงการฯ ทั้งหมด
2. ออกแบบการเชื่อมโยงอุปกรณ์เครือข่าย ศึกษา รวบรวมข้อมูลระบบเครือข่ายเดิม
3. วางแผนการติดตั้ง โอนย้าย และปรับแต่งระบบเครือข่ายเข้าสู่ระบบใหม่ (Network
Migration)
4. ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ พร้อมทั้งซอฟต์แวร์ ณ สถานที่ติดตั้ง
ตามที่เหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง
5. ติดตั้งและปรับแต่งระบบเครือข่ายส่วนที่เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) และ
ระบบเครือข่ายภายใน
6. ติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ดังนี้
6.1) ตั้งค่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับระบบงานเดิมมายังอุปกรณ์ชุด
6.2) กาหนด Policy Firewall ของระบบงานฯ ให้ทางานร่วมกับหรือทางานทดแทน
รูปแบบการทางานระบบเดิม
6.3) ตรวจสอบและทดสอบการตั้งค่าก่อนใช้งานจริง
7. ติ ด ตั้ ง และปรั บ แต่ ง อุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย (Switch) โดยอ้ า งอิ ง เทคโนโลยี
แบบ Spine-and-Leaf Architecture
8. ติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์ Load Balancer สมรรถนะสูง
9. ตรอบสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบ
บริหารจัดการเครือข่าย พร้อมจัดเก็บข้อมูล ขั้นตอนการดาเนินการต่าง ๆ
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10. จัดทาคู่มือการติดตั้งระบบเครือข่ายรักษาความปลอดภัย และการตั้งค่าของระบบ
(Setting Configuration)
11. ฝึกอบรมและสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายความปลอดภัย
12. บรรยายให้ความรู้หรือให้ข้อแนะนาเกี่ยวกับด้านระบบคอมพิวเตอร์ระบบการรักษา
ความปลอดภัย และข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบัน
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

โครงการสนับสนุน

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
5. งบประมาณ
94,330,000 บาท
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบเครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล และการรั ก ษาความปลอดภั ย ให้ ร องรั บ
กับระบบงานได้ทันกับระยะเวลาและความต้องการใช้งาน ทาให้มีความพร้อมใช้งานลดการหยุดชะงัก
ของระบบงาน
2. มีความพร้อมในการให้บริการ โดยสามารถรองรับกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (Digital Economy)
3. มีระบบเครือข่ายข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย ลดความเสี่ยง ลดผลกระทบ
จากผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจพยายามเข้าถึงระบบงาน
4. เพิ่มขีดความสามารถด้านการให้บริการระบบงาน โดยสามารถรับผิดชอบดูแลระบบงาน
ใหม่จากรัฐบาล หรือหน่วยงานภาครัฐได้เพิ่มมากขึ้น
5. สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์สารอง โดยใช้ระบบ
เครือข่ายกรมบัญชีกลางเป็นโครงข่ายหลักแบบรวมศูนย์
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูล

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
95

62
-

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
75

2
80

3
85

4
90

5
95
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เพื่อการบริหาร
จัดการภายในองค์กร
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2.2 โครงการทดแทนอุปกรณระบบเครือขายและปองกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลาง
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. จัดทําราง TOR และเสนอขออนุมัติฯ จัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

2. ทําสัญญา

แผน
รอยละ

3. สงแผนการดําเนินงาน ออกแบบระบบ และตรวจรับ

แผน
รอยละ

4. สงมอบ Hardware และ Software และตรวจรับ

10 5

แผน
รอยละ

5. อบรม และทดลองใชงาน

5

5 20 15 10

แผน
รอยละ

10 10 10

312

2.3 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สาหรับโครงการพัฒนาระบบการจัดการเคลื่อนย้ายข้อมูล
(Archiving) ของระบบงาน e-GP
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางได้กาหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐ
ทุกแห่งต้องดาเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement System : e-GP ) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม สามารถติดตามการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
ได้ในทุกขั้นตอนจนถึงการบริหารสัญญา และสามารถนาข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างมาใช้ในการวิเคราะห์
เพื่อตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากหน่วยงานภาครัฐได้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP ซึ่งเป็นระบบงานที่พัฒนาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2549 จะทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดาเนินการได้ถูกต้อง อันเป็นการลดความเสี่ ยงในการปฏิบัติงาน
ด้านการพัสดุ
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานได้เข้าใช้งานในระบบ e-GP และหน่วยงานภาครัฐ
ได้มาลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานจานวน 148,586 ราย และมีผู้ค้ากับภาครัฐลงทะเบียนใช้งานในระบบ
จานวน 196,789 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับปัจจุบัน
กรมบั ญชีกลางได้จั ดทาโครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ กทรอนิกส์ อย่างครบวงจ
(e-GP 3) โดยเนื้อหาหลัก ๆ จะมีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้นอีก 2 วิธี คือ การจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-Market
และ e-Bidding ซึ่งจะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างทุกขั้นตอนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพระบบคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ ร องรั บ งานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และ
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งทั้งนี้ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเษกษา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
ซึ่งได้เริ่มนาร่องการใช้งานเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 และใช้งานทั่วประเทศในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นี้
พบว่ามีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เป็นจานวนมาก ซึ่งในจานวนนี้มีข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่สิ้นสุดภาระผูกพันกับส่วนราชการ
ประกอบไปด้วย 2 กรณี
1) โครงการที่ถูกยกเลิก มีหลายกรณี เช่น สร้างโครงการแล้วไม่ action ต่อ, ยกเลิกประกาศ
, ไม่มีผู้ยื่น ไม่มีผู้ใดมาทาสัญญา
2) โครงการที่สิ้นสุดแล้ว เพราะผู้รับจ้างส่งมอบงานเสร็จสิ้น และได้รับคืนหนังสือค้าประกัน
สัญญาแล้ว
โดยข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับโครงการที่สิ้ นสุ ดภาระผู กพัน กับส่ ว นราชการแล้ ว
จะมีการเข้าถึงและใช้งานน้อยครั้งทาให้เป็นภาระของระบบงาน e-GP เพื่อเป็นการลดปริมาณข้อมูล
และเอกสารในระบบจั ดซื้อจั ดจ้ างภาครัฐด้ว ยอิเล็ กทรอนิกส์ (e-GP) จึงจาเป็นต้องพัฒนาระบบการ
จัดการเคลื่อนย้ายข้อมูล (Archiving) ของระบบงาน e-GP เพื่อเคลื่อนย้ายข้อมูลโครงการที่จบภาระ
ผู กพัน กับ ส่ ว นราชการแล้ วของระบบงาน e-GP ไปจัดเก็บที่ห น่ว ยจัดเก็บข้อมูล (Storage) ที่กาหนด
หรือ Archiving Server โดยจะส่งผลให้ระบบ e-GP มีความคล่องตัวในการใช้งานมากขึ้น
2. สาระสาคัญ
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1. จัดทาแผนการติดตั้ง และทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software
พร้อมทั้งดาเนินการติดตั้ง
2. ออกแบบนโยบายและกระบวนการจัดทา Archiving
3. พัฒนาระบบงานระบบเคลื่อนย้ายไฟล์เอกสารแนบ (File Archiving) ของโครงการ และ
ระบบแสดงผลข้อมูล Archiving เพื่อการสืบค้นและการตรวจสอบสาหรับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และผู้ค้า
4. ดาเนินการเคลื่อนย้าย (Archiving) ข้อมูล
5. ด าเนิ น การติ ด ตั้ ง และปรั บ แต่ ง ซอฟแวร์ ก ารจั ด การเคลื่ อ นย้ า ยข้ อ มู ล (Archiving)
ให้ ส ามารถเคลื่ อ นย้ า ยฐานข้ อ มู ล ระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( e-GP)
ตามกาหนดเวลา หรื อเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกาหนด เช่น เป็นโครงการที่สิ้ นสุ ดภาระผู กพันกับ
ส่วนราชการ และผู้ค้าได้รับหลักประกันคืนไป 3 ปี
6. ดาเนินการ Archiving ข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ตามกาหนดเวลา หรือเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกาหนด ในฐานข้อมูลหลัก (Production) ไปจัดเก็บ
ที่หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) ที่กาหนด หรือ Archiving Server ได้
7. ให้ บ ริ การบ ารุ งรั ก ษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิว เตอร์แม่ข่าย ซอฟต์แวร์และ
อุปกรณ์
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

/

/

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
พฤศจิกายน 2560 ถึง กันยายน 2561
5. งบประมาณ
83,600,000 บาท
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีระบบบริหารจัดการ และระบบจัดเก็บข้อมูลของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ที่มีประสิทธิภาพ
2. สามารถให้ บ ริ ก ารระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-GP) ได้
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. สามารถรองรับระบบงาน และข้อมูลที่มีจานวนมากขึ้นเรื่อง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหน่วยจัดซื้อภาครัฐ และผู้ค้ากับภาครัฐ
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน

314

เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูล
เพื่อการบริหาร
จัดการภายในองค์กร

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
100

62
-

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
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2
85

3
90

4
95

5
100
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2.3 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรสําหรับโครงการพัฒนาระบบการจัดการเคลื่อนยายขอมูล (Archiving) ของระบบงาน e-GP
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. จัดทําราง TOR และเสนอขออนุมัติฯ จัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ

แผน
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน
รอยละ

2. จัดซื้อจัดจาง และทําสัญญา

แผน
รอยละ

3. สงแผนการดําเนินงาน และระบบงานที่ออกแบบแลว (Prototype)

แผน
รอยละ

4. ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ พรอมการติดตั้งทั้งหมด

4

4

8 10 10 12

แผน
รอยละ

6. อบรมบุคลากร

2

แผน
รอยละ

5. ระบบงานคอมพิวเตอร และติดตั้งโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร

10

10 10 10

แผน
รอยละ

5

5
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2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากโครงการดั ง กล่ า วเป็ น การจั ด หาเครื่ อ งไมโครคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื่ อ งพิ ม พ์
เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ที่ใช้งานทัง้ หมด และเพิ่มเติมสาหรับ
บุคลากรของกรมบัญชีกลางที่บรรจุใหม่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ และป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่อง
ขั้นสูงสาหรับเครื่องลูกข่ายทั้งหมดของกรมฯ เนื่องจาก
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่จะดาเนินการทดแทนใช้ระบบปฏิบัติ การ
Microsoft Windows XP ปั จ จุ บั น เครื่ อ งไมโครคอมพิ ว เตอร์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ า ไม่ ส ามารถรองรั บ
ซอฟต์แวร์ เวอร์ ชัน ใหม่ ๆ ในปั จ จุ บั นที่ต้องการทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้น และหรือ
ไม่สามารถรองรับซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ ๆ ที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ
สาหรับเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพไม่เหมาะกับการใช้งานกับระบบงานคอมพิวเตอร์/
ระบบสารสนเทศที่เป็นแบบ Web Base Application เนื่องจากระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบสารสนเทศ
ที่ เ ป็ น แบบ Web Base Application จะต้ อ งใช้ ท รั พ ยากรของเครื่อ งไมโครคอมพิ ว เตอร์ที่ ทาหน้าที่
เป็นเครื่อง Browser ในการประมวลผลจึงจาเป็นต้องมีทรัพยากรของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่สู งขึ้น
(หน่วยประมวลผลกลางรุ่นใหม่หน่วยความจาสูง และหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดเพียงพอต่อการใช้งาน)
3. จ านวนเครื่ อ งไมโครคอมพิ ว เตอร์แ ละเครื่อ งพิ ม พ์ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การปฏิบั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที่ ทาให้ในการปฏิบัติงานต้องหมุนเวียนกันใช้เครื่องมี ผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า โดยเฉพาะ
การตอบข้อหารือ การแก้ไขปัญหาให้กับส่วนราชการ/ผู้รับบริการ
- ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการไม่ Support Microsoft Windows XP ที่กรมใช้งานแล้ว
- เพื่อตรวจจั บ , และบริห ารจัดการปัญหาภัยคุกคามชั้นสู งโดยเฉพาะบนเครื่องลู กข่าย
(Endpoint Detection and Response หรือ EDR) ของกรมทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบของการบุกรุก
โจมตี รวมทั้งภัยคุกคามรูปแบบใหม่มีเพิ่ มขึ้นมากมายหลายรูปแบบ จึงจาเป็นต้องจัดหาเพื่อป้ องกัน
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายให้มีเสถียรภาพและเพิ่มความปลอดภัยกับผู้ใช้งานมากขึ้น
2. สาระสาคัญ
จัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 650 ชุด และเครื่องพิมพ์ จานวน 200 ชุด เพื่อทดแทน
ของเดิมและรองรับบุคลากรของกรมบัญชีกลางที่เพิ่มขึ้น รวมถึงจัดหาอุปกรณ์และสิทธิ์การใช้โปรแกรม
รักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกข่ายทั้งหมด จานวน 3,500 สิทธิ์ จานวน 1 ระบบ
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3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

โครงการสนับสนุน

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2561 ถึง เมษายน 2562
5. งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 52,265,000 บาท
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถทดแทนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ของเดิมที่ล้าสมัยไม่ทันต่อ
การใช้งาน และมีเพียงพอแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ของกรมบัญชีกลาง
2. เกิดความปลอดภัย ลดความเสี่ยง ลดผลกระทบจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจจะพยายามเข้าถึง
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและใช้เป็นช่องทางในการเจาะระบบงานที่มีความสาคัญของกรมบัญชีกลาง
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ส ามารถให้ บริการแก่ส่วนราชการต่าง ๆ และ
ผู้ใช้บริการอื่นไอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูล
เพื่อการบริหาร
จัดการภายในองค์กร

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
95
-

ค่าเป้าหมาย
61
-

62
95

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
75

2
80

3
85

4
90

5
95
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2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. จัดทําราง TOR และเสนอขออนุมัติฯ จัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ

แผน
รอยละ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5

5
10
15 15 15 15

แผน
รอยละ

5. ตรวจรับงานงวดที่ 2

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

4. ตรวจรับงานงวดที่ 1

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

3. สงแผนการดําเนินงานและการติดตั้ง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผน
รอยละ

2. ทําสัญญา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

10

แผน
รอยละ

10
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2.5 โครงการระบบเครือข่ายและระบบการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศสาหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
(Data Center) ของกรมบัญชีกลาง
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งส่วนภูมิภาคจะประกอบด้วย สานักงานคลังเขต 9 แห่ง สานักงานคลังจังหวัด
76 แห่ง โดยทาการควบคุมดูแล/พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานและระบบเครือข่ายให้สามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยมีระบบงานที่ให้บริการสาคัญดังนี้ ระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ระบบบาเหน็จบานาญ ระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ระบบบูรณการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ระบบการรับชาระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal
of Government) เป็นต้น
กรมได้ดาเนินโครงการสร้างอาคารศูนย์หลักคอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center)
แล้วเสร็จประมาณปี 2562 และจาเป็นต้องมีการจัดชื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบการรักษา
ความปลอดภัยสารสนเทศ และสายสัญญาณเชื่ อมโยงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม
สาหรับการโอนย้ายการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบงานที่สาคัญ
จากสถานทีป่ ฏิบัติงานเดิม กระทรวงการคลังไปติดตั้งพร้อมให้บริการในอาคารศูนย์หลักคอมพิวเตอร์หลัก
ของกรมบัญชีกลาง (Data Center) โดยสามารถให้บริการระบบงานอย่างต่อเนื่อง และมีความปลอดภัย
เป็นสาคัญ
ด้วยเหตุนี้ กรมบัญชีกลางจึงมีความจาเป็นต้องจัดหาระบบเครือข่ายและระบบการรักษา
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ สาหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) เพื่อรองรับการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของกรมบัญชีกลาง
2. สาระสาคัญ
1. จัดทาแผนการติดตั้ง ขั้นตอน และวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบเครือข่ายในการดาเนินการ
ภายใต้โครงการฯ ทั้งหมด
2. ออกแบบการเชื่อมโยงอุปกรณ์เครือข่าย ศึกษา รวบรวมข้อมูลระบบเครือข่ายเดิม
3. วางแผนการติดตั้ง โอนย้าย และปรับแต่งระบบเครือข่ายเข้าสู่ระบบใหม่ (Network
Migration)
4. ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ พร้อมซอฟต์แวร์ที่เสนอ ณ สถานที่
ติดตั้งตามที่เหมาะสม และได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง
5. ติดตั้งและปรับแต่งระบบเครือข่ายส่วนที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายใน
6. ติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ดังนี้
6.1) ตั้งค่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานฯ
6.2) กาหนด Policy Firewall ของระบบงานฯ ให้ทางานร่วมกับหรือทางานทดแทนรูปแบบ
การทางานระบบเดิม
6.3) ตรวจสอบและทดสอบการตั้งค่าก่อนใช้งานจริง
7. ติ ด ตั้ ง และปรั บ แต่ ง อุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย (Switch) โดยอ้ า งอิ ง เทคโนโลยี
แบบ Spine-and-Leaf Architecture
8. ติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์ Load Balancer สมรรถนะสูง
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9. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของระบบเครื อข่ายและรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบ
บริหารจัดการเครือข่าย พร้อมจัดเก็บข้อมูล ขั้นตอนการดาเนินการต่าง ๆ
10. จัดทาคู่มือการติดตั้ งระบบเครือข่ายรักษาความปลอดภัย และการตั้งค่าของระบบ
(Setting Configuration)
11. ฝึกอบรมและสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายความปลอดภัย
3. ประเภทโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้าง
นวัตกรรม

โครงการสาคัญ
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทรวง

โครงการสนับสนุน

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2562
5. งบประมาณ
จานวน 232,000,000 บาท
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยให้รองรับกับระบบงานฯ
ได้ทันกับระยะเวลาและความต้องการใช้งาน ทาให้มีความพร้อมใช้งาน ลดการหยุดชะงักของระบบฯ
2. รองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งเดิม และศูนย์คอมพิวเตอร์
แห่งใหม่ โดยใช้ระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลางเป็นโครงข่ายหลักแบบรวมศูนย์
3. กรมบัญชีกลางมีความพร้อมในการให้ บริการ โดยสามารถรองรับ กับนโยบายดิจิ ทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
4. มีระบบเครือข่ายข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย ลดความเสี่ยง ลดผลกระทบ
จากผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจจะพยายามเข้าถึงระบบงานฯ
5. เพิ่มขีดความสามารถด้านการให้บริการระบบงานฯ โดยสามารถรับผิดชอบดูแลระบบงานฯ
ใหม่จากรัฐบาล หรือหน่วยงานภาครัฐได้เพิ่มมากขึ้นและมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
6. รองรับการเชื่อมต่อระบบครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งเดิม และศูนย์คอมพิวเตอร์
แห่งใหม่ โดยใช้ระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลางเป็นโครงข่ายหลักแบบรวมศูนย์
7. เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงจากกรมบัญชีกลางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงาน
คลังจังหวัด จานวน ๗๖ แห่ง สานักงานคลังเขต จานวน ๙ แห่ง ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ (GIN)
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
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เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูล
เพื่อการบริหาร
จัดการภายในองค์กร

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
58
59
60
-

ค่าเป้าหมาย
61
-

62
95

63
-

เกณฑ์การให้คะแนน
64
-

1
75

2
80

3
85

4
90

5
95
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2.5 โครงการระบบเครือขายและระบบการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศสําหรับศูนยคอมพิวเตอรหลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

ที่

ที่ดําเนินการ

1. จัดทําราง TOR และเสนอขออนุมัติฯ จัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ

แผน
รอยละ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 10
10
5

5

แผน
รอยละ

5. อบรม และทดลองใชงาน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน
รอยละ

4. สงมอบ Hardware และ Software และตรวจรับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
รอยละ

3. สงแผนการดําเนินงาน ออกแบบระบบ และตรวจรับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผน
รอยละ

2. ทําสัญญา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

10 10

แผน
รอยละ

10 10 10 10
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กรมบัญชีกลาง กองแผนงาน
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2127-7218 โทรสาร. 0-2127-7146
Email : plan@cgd.go.th

