แผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง 2564

วิสัยทัศน์ (Vision)
“กากับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

ค่านิยม “ซื่อสัตย์โปร่งใส บริการด้วยใจ รักษาวินยั ทางการคลัง รวมพลังพันธมิตร มีหลักคิดพัฒนา”

คำนำ
แผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น กรอบแนวคิ ด และทิ ศ ทางในการด าเนิ น งานของกรมบั ญ ชี ก ลาง ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ แผนขั บเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 - 2580) รองรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 2580) แผนการปฏิรูป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุท ธศาสตร์
กระทรวงการคลัง เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติของกรมบัญชีกลางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป
กองยุ ทธศาสตร์และแผนงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิ บัติราชการของกรมบัญ ชีกลางประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ คงเป็นประโยชน์กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการกากับ ดูแล
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ส่วนที่ 1
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
1. กรอบแนวคิดการจัดทาแผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิ บั ติ ราชการของกรมบั ญ ชี กลาง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จั ดท าขึ้ น บนพื้ น ฐาน
แนวความคิด การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและหลักการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 51 การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้นเป็นการทา
เพื่อให้ เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและเร่งรัดให้ รั ฐ
ดาเนินการ รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 59 รั ฐ ต้องเปิ ดเผยข้อมู ล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่ว ยงานของรัฐ
ที่มิใช่ข้อมูล เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก
มาตรา 62 รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐ
มีเสถีย รภาพและมั่น คงอย่างยั่ งยื น ตามกฎหมายว่าด้ว ยวินัยการเงินการคลั งของรัฐ และจัดระบบภาษีให้ เกิด
ความเป็นธรรมแก่สังคม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี บ ทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ กรอบ
การด าเนิ น การทางการคลั งและงบประมาณของรั ฐ การก าหนดวิ นั ย ทางการคลั ง ด้ านรายได้ แ ละรายจ่ า ย
ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง และการบริหารหนี้สาธารณะ
มาตรา 63 รั ฐ ต้ อ งส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนถึ ง อั น ตรายที่ เกิ ด จาก
การทุ จริ ตและประพฤติ มิช อบทั้ งในภาครั ฐและภาคเอกชน และจัดให้ มีมาตรการและกลไกที่มีป ระสิ ทธิภ าพ
เพื่ อ ป้ อ งกั น และขจั ด การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบดั ง กล่ า วอย่ า งเข้ ม งวด รวมทั้ ง กลไกในการส่ ง เสริ ม
ให้ ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 64 บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นแนวทางให้รัฐดาเนินการตรากฎหมายและกาหนดนโยบาย
ในการบริหารราชการแผ่นดิน
มาตรา 65 รั ฐ พึ ง จั ด ให้ มี ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เป็ น เป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
การจัดทา การกาหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ
ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ทั้ ง นี้ กฎหมายดั ง กล่ า วต้ อ งมี บ ทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ
การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

มาตรา 76 รัฐ พึงพัฒ นาระบบการบริห ารราชการแผ่ น ดินทั้ งราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิ ภ าค
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทาบริการสาธารณะ
และการใช้ จ่ ายเงิน งบประมาณมี ป ระสิ ท ธิภ าพสู งสุ ด เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน รวมตลอดทั้ งพั ฒ นา
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐให้ มีความซื่อสัตย์สุจ ริต และมีทัศนคติเป็นผู้ ให้ บริการประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็ว
ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐพึงดาเนิ น การให้ มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคลของหน่ วยงานของรัฐ ให้ เป็นไป
ตามระบบคุณ ธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อานาจ หรือกระทาการ
โดยมิ ช อบที่ เป็ น การก้ า วก่ า ยหรื อ แทรกแซงการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หรื อ กระบวนการแต่ ง ตั้ ง หรื อ การพิ จ ารณา
ความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวล
จริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึง่ ต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว
มาตรา 77 รั ฐ พึ ง จั ด ให้ มี ก ฎหมายเพี ย งเท่ า ที่ จ าเป็ น และยกเลิ ก หรื อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
ที่หมดความจาเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
โดยไม่ ชั ก ช้ า เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เป็ น ภาระแก่ ป ระชาชน และด าเนิ น การให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง ตั ว บทกฎหมายต่ า ง ๆ
ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
ก่ อนการตรากฎหมายทุ กฉบั บ รั ฐพึ งจั ดให้ มี การรั บฟั งความคิ ดเห็ นของผู้ เกี่ ยวข้ อง วิ เคราะห์
ผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้นจากกฎหมายอย่ างรอบด้ านและเป็ น ระบบ รวมทั้ งเปิ ด เผยผลการรับ ฟั งความคิ ดเห็ น
และการวิเคราะห์ นั้ น ต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน
เมื่อกฎหมายมีผ ลใช้บั งคับ แล้ว รัฐพึ งจั ดให้ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กาหนด
โดยรับ ฟังความคิดเห็ น ของผู้ เกี่ย วข้องประกอบด้วย เพื่อพั ฒ นากฎหมายทุ กฉบับให้ ส อดคล้ องและเหมาะสม
กับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
รัฐ พึงใช้ร ะบบอนุ ญ าตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณี ที่ จาเป็ น พึ งกาหนด
หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้
ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงกาหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ปั จ จุ บั น รั ฐ บาล (พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา) ประกาศ เรื่ อ ง ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) โดยประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 (ประกาศราชกิ จจานุเบกษา เล่มที่ 135
ตอนที่ 82 ก วันที่ 13 ตุลาคม 2561) เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
โดยกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว 6 ด้าน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(4) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(5) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยกรมบัญชีกลางมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 3 4 5 และ 6
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ช าติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บั ญ ญั ติ ว่า 1) เมื่ อ มี
พระบรมราชโองการประกาศใช้ยุท ธศาสตร์ช าติแล้ว ให้ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ช าติแต่ล ะด้านจัดท า
แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 3) แผนแม่บ ทที่คณะรัฐมนตรีให้ ความเห็ นชอบและปราศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว
ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้ น รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณต้องสอดคล้ องกับ แผนแม่บ ทด้วย โดยแผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ช ชาติ ประกอบด้วย 6 ด้าน
37 ประเด็น (ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2561) ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
(4) การบู ร ณาการความร่ว มมื อด้านความมั่น คงกับ อาเซียนและนานาชาติ รวมถึ งองค์ก ร
ภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(6) การเกษตรสร้างมูลค่า
(7) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(8) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
(9) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโยง
(10) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(11) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(12) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(13) ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
(14) การตระหนักถึงพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากหลาย
(15) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(16) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(17) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างมูลค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(18) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
(19) การปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค
(20) การสร้างหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข)
(21) เรื่องกระบวนการยุติธรรม
(22) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(23) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
(24) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง
5. ด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(25) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(26) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(27) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(28) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างยั่งยืน
(29) พัฒนาความมั่นคงทางน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(30) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(31) การพัฒนาระบบบริการประชาชน
(32) การปรับสมดุลภาครัฐ
(33) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
(34) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(35) การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
(36) การแก้ไขกฎหมาย
(37) การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม
โดยกรมบัญ ชีกลางมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสอดรับกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านที่ 2 3 4 5 และ 6
4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
เป็นแผนระดับที่ 2 โดยต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ
ซึ่งทุกหน่วยงานต้องดาเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นั ย ส าคัญ (Big Rock) น าไปสู่ การปฏิ บั ติ ตามหลั กความสั มพั น ธ์เชิงเหตุ และผล (Causal Relationship: XYZ)
เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติของแต่ละช่วงเวลา 5 ปี โดยแผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง ) จะดาเนินการคู่ขนานไปกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) ที่ประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน
2561 ที่เป็นกิจกรรมในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ด้าน ประกอบด้วย
(1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
(2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
(4) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
(5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
(6) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(7) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
(8) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
(9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
(10) แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
(11) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(12) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
(13) แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยกรมบัญชีกลางมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสอดรับกับแผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) ในด้านที่ 2 และ 10
5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
กาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการเพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ
6. พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 7 ประการ
ดังต่อไปนี้
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
(6) ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
หมวด 2 การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
มาตรา 8 (2) บัญญัติว่าการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได้และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น

มาตรา 8 (3) ก่อนเริ่มดาเนินการส่วนราชการต้องจัดให้ มีการศึกษาวิเคราะห์ ผลดีและผลเสี ย
ให้ครบถ้วนทุกด้าน กาหนดขั้นตอนการดาเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดาเนินการในแต่ละขั้นตอน
ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
หรือชี้แจงทาความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น
หมวด 3 การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทาเป็นแผนห้าปี
ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
มาตรา 33 ให้ ส่ วนราชการจัดให้ มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจาเป็น หรือ
สมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ นโยบายของคณะรัฐ มนตรีที่แถลงต่อรัฐ สภา
และแผนอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกาลั งเงิน งบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์ อื่น
ประกอบกัน
ในวาระเริ่มแรก การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ตามมาตรา 16 แห่ง
พระราชกฤษฎี ก าว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี การบริ ห ารกิ จการบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 ซึ่ งได้ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชกฤษฎี ก านี้ ให้ จั ด ท าเป็ น แผนสามปี โดยมี ห้ ว งระยะเวลาตั้ งแต่ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ถึ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7. แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จากสถานะ
ของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้การกาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่ 12 ยั งคงมี ค วามต่ อ เนื่ อ งจากวิสั ย ทั ศ น์ แ ผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 และกรอบหลั ก การของการวางแผน
ที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
การพัฒ นาที่ยึ ดหลักสมดุล ยั่ งยื น โดยวิสั ยทัศน์ของการพัฒ นาในแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ ความสาคัญ
กับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ
ที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว
“มั่น คง มั่ งคั่ง ยั่ งยืน ” ของประเทศตามกรอบยุท ธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยมียุท ธศาสตร์
การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้
(1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
(4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
(6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
(8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

(9) การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
(10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
โดยกรมบัญชีกลางมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 2 3 4 และ 6
8. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทาขึ้นให้
สอดคล้ อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้ว ย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ สามารถ
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศ โดยมีหลักการสาคัญ ดังนี้
8.1 กาหนดโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และรายการค่าดาเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รายจ่าย
เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น และการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
8.2 นาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น มากาหนดเป็น 23 ประเด็นยุทธศาสตร์
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ 6 ด้ า น พร้ อ มทั้ งก าหนดเป้ า หมาย/ตั ว ชี้ วั ด ของประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ให้ มี ค วามชั ด เจน
สอดคล้ องกั บ เป้ าหมาย/ตั วชี้วัด ในช่ วง 5 ปี แรกของแผนแม่บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติเพื่อให้ ส ามารถแสดง
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติได้อย่ าง
เป็นรูปธรรม
8.3 นาแนวทางการพัฒนาของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บท มากาหนดเป็นนโยบายการจัดสรร
งบประมาณ โดยให้ความสาคัญกับประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ใน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งประเด็นการปฏิรูปประเทศและนโยบายเร่ง ด่วนของรัฐบาล เพื่อเป็น
กรอบแนวทางให้หน่วยงานของรัฐจัดทาโครงการรองรับประเด็นดังกล่าว และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ ก าหนดไว้
6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดาเนินการภาครัฐ ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
และ รายการค่าดาเนินการภาครัฐ

โดยกรมบัญชีกลางสอดรับกับ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 4 และ 6
9. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
โดยกรมบัญชีกลางสอดรับกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 4
10. ประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0)
ในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 หลายประเทศได้ดาเนินการ
ปฏิรูปขนานใหญ่อย่างเป็นระบบ เพื่อรับมือกับชุดของโอกาส ความเสี่ยง และภัยคุกคามชุดใหม่ ทาการรื้อปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพื้นฐาน ปรับเปลี่ยนระบบคุณค่าและวัฒนธรรมการดารงชีวิต การทางาน และ
การเรียนรู้ โดยการยกระดับคุณภาพในทุกภาคส่วนและปรับเปลี่ยนให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ฉะนั้นเป้าหมาย
หรือวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ก็คือ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่งภายในปี 2575
การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งในบริบทของประเทศไทยมีคุณลักษณะ 6 ประการด้วยกัน คือ
1. มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน
2. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
3. มีสังคมที่มีคุณภาพ
4. มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
5. มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
6. การมีบทบาทสาคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก
กลไกขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจาก “โมเดลประเทศ
ไทย 1.0” ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรม พัฒ นาไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา
และ “โมเดลประเทศไทย 3.0” ที่เน้น อุตสาหกรรมหนัก ตามล าดับ ซึ่งประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 จะต้อง
เปลี่ย นผ่ านจากโมเดลประเทศไทย 3.0 เป็ น “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพื่ อพั ฒ นาประเทศให้ ก้าวสู่การเป็ น
ประเทศในโลกที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” ปรับเปลี่ยนจาก
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม” ทั้งนี้ โมเดลประเทศไทย
4.0 ประกอบด้วย “กลไกการขับเคลื่อน” ชุดใหม่ (New Growth Engine) 3 กลไกสาคัญ คือ
1. กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)
2. กลไกขั บ เคลื่ อ นที่ ค นส่ ว นใหญ่ มี ส่ ว นร่ ว มอย่ างเท่ าเที ย มและทั่ ว ถึ ง (Inclusive Growth
Engine) และ
3. กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine)

ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 4.0” จาเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
จากเดิมที่มี “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน ” เพื่อเปลี่ยนจากโครงสร้าง
เศรษฐกิ จ อุ ตสาหกรรม “เพิ่ ม มู ล ค่ า” ไปสู่ โครงสร้ างเศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรม “สร้ างมู ล ค่ า” ซึ่ งประกอบด้ ว ย
5 กลุ่มหลัก คือ
1. กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ
2. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
3. กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ
4. กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต และ
5. กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และความได้เปรียบ
เชิง “วัฒ นธรรม” ที่ประเทศไทยมีอยู่เดิม และต่อยอดด้วยการบริหารจัดการ องค์ความรู้สมัยใหม่ เทคโนโลยี
มิเพียงเท่านั้น ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่นี้ จะสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก ที่กาลังค่อย ๆ
เปลี่ยนผ่านจากยุคของสังคมที่เน้น “องค์ความรู้” มาสู่ยุคของสังคมที่เน้นการยกระดับ “คุณภาพชีวิต” มากขึ้น
ในอดีตประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็นสาคัญ โดยขาดการพัฒ นา
ในมิ ติอื่ น ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ โมเดลประเทศไทย 4.0 จึ งเน้ น การ “พั ฒ นาที่ ส มดุล ” ใน 4 มิ ติ กล่ าวคื อ
มีความสมดุลในความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญา
มนุ ษย์ โดยการพัฒ นาที่สมดุล ตั้งอยู่บ นฐานคิดของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หลักการสาคัญ ของปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ว่า “เมื่อพร่อง ต้องรู้จักเติม เมื่อพอ ต้องรู้จักหยุด เมื่อเกิน ต้องรู้จักปัน”
ในระดั บ จุ ล ภาค “การรู้ จัก เติ ม รู้จักพอ รู้จั กปั น ” จะท าให้ ประชาชนมีห ลั กประกั น ในด้ าน
ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั งคม เกิ ด สั งคมที่ เกื้อ กู ล และแบ่ งปั น ก่อ ให้ เกิด การสร้างเสริม พลั งทางสั งคม
และการสร้างความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคมตามมา ในระดับมหภาค “การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” จะทาให้
ประเทศไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเป็นการ
ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การผนึ ก ก าลั งของทุ ก ภาคส่ ว น การรู้ จั ก เติ ม รู้ จั ก พอ รู้ จั ก ปั น จึ ง เป็ น “ระบบคุ ณ ค่ า ใหม่ ”
ที่จะสามารถนาพาประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืนในโลกที่หนึ่งได้ในที่สุด

11. นโยบายของรัฐบาล ได้กาหนดนโยบายหลัก 12 ด้าน และ นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
11.1 นโยบายหลัก 12 ด้าน ดังนี้
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3. การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
11.2 นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ดังนี้
1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจา
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12. การสนั บสนุ นให้ มีการศึกษา การรับฟังความเห็ นของประชาชน และการดาเนิ นการ
เพือ่ แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
โดยกรมบัญชีกลางสอดรับกับนโยบายหลัก 12 ด้าน ในด้านที่ 5 7 9 11 และ 12 และนโยบาย
เร่งด่วน 12 เรื่อง ในเรื่องที่ 1 2 3 และ 10
12. ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางการคลัง

1.1 การผลักดันร่างพระราชบัญญัตกิ ารเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
ให้แล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้โดยเร็ว
1.2 การพัฒนากรอบการจัดทางบประมาณ รวมถึงระบบการเบิกจ่าย
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งระดับรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและ
เงินทุนหมุนเวียน องค์กรมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 การปฏิรูปโครงสร้างรายได้ ประกอบด้วย รายได้ภาษีและรายได้ที่ไม่ใช่
ภาษี โดยการปรับอัตราภาษี และขยายฐานภาษีที่บงั คับใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั ให้ครอบคลุมทุกฐานภาษี รวมถึงการเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่
1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษีให้สะดวก ประหยัด
รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย (Easy Access) และการลดต้นทุนการบริหาร
การจัดเก็บ
1.5 การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
1.6 การแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ และกฎหมายเงินคงคลัง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ
ในภาพรวม
1.7 การปรับปรุงมาตรการกากับดูแลหนี้สาธารณะ และหนี้เงินกู้ที่เป็น
ความเสี่ยงทางการคลัง
1.8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ
1.9 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการใช้เงินกู้ในการดาเนิน
โครงการ/นโยบายของภาครัฐ
2.1 การใช้มาตรการภาษี ที่ราชพัสดุ และด่านศุลกากร เพื่อสนับสนุน
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและคลัสเตอร์ รวมถึงส่งเสริม
การค้าการลงทุนในพืน้ ที่
2.2 การใช้มาตรการด้านการคลังการเงินเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
รวมถึงการลงทุนกับประเทศเพือ่ นบ้านและในภูมิภาคอาเซียน
2.3 การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของภาคธุรกิจและการลงทุนของประเทศ รวมถึงการปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบด้านการเงินการคลังต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้ทันสมัย
เป็นธรรม และเป็นสากล
2.4 การผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เพื่อลดต้นทุน
การประกอบการของภาคเอกชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพ
และความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

2.5 การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (S-Curve)
2.6 การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมให้บริษัทเอกชน
ขนาดใหญ่ช่วยเหลือบริษัทเอกชนขนาดเล็ก
2.7 การผลักดันระบบ National e-Payment
2.8 การเชื่อมโยงระบบ National e-Payment กับภูมิภาค เพื่อให้ไทย
เป็นศูนย์กลางการชาระเงินในภูมิภาค
2.9 การพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยให้แข่งขันได้ สามารถตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลายขึ้นด้วยราคาที่เป็นธรรมและไม่บิดเบือน
และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาค
โดยดารงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
2.10 การปรับปรุงการกากับดูแลการประกอบธุรกิจการเงินและการ
ประกันภัยให้เป็นมาตรฐานสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
นวัตกรรมการประกันภัยภัย
2.11 การปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการกากับดูแลความมัน่ คง
และพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการติดตามการดาเนินการของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจที่ประสบปัญหา
2.12 การพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นกลไกหลักในการจัดสรรทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มจานวนนักลงทุนสถาบันและนักลงทุน
รายย่อย เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ลดต้นทุน
การทาธุรกรรมทางการเงิน และเร่งพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโต
ทันประเทศอื่นในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาตลาดตราสารหนี้
อันนาไปสู่การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งทุนและการลงทุนอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ
- การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และ
บุคลากรกระทรวงการคลัง
คุณธรรม

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้า
ทางเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การคลังการเงิน
เพื่อสิ่งแวดล้อม

4.1 การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพื่อปฏิรูปการกระจายรายได้
4.2 การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพื่อการถือครองทรัพย์สิน
ที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
4.3 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน รวมถึงการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่องค์กรการเงินชุมชน
4.4 การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล
4.5 การยกระดับบริการทางการเงินฐานรากด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน
สมัยใหม่
4.6 การเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางการเงิน (Financial Literacy)
โดยเฉพาะการใช้ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการเงิน
4.7 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน รวมถึงการยกระดับความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
4.8 การจัดสวัสดิการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
4.9 การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดการค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ของภาครัฐเพื่อผู้สูงอายุ
4.10 การพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ
- การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยการใช้
มาตรการการเงินการคลังเพื่อสิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กร
ต้นแบบในการ
บริหารงานอย่างมี
ธรรมาภิบาล
และเป็นมืออาชีพ

6.1 การป้องกัน ขจัดคอร์รัปชัน และเพิ่มความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของกระทรวงการคลัง
6.2 การปรับโครงสร้างการดาเนินการของหน่วยงานในกระทรวงการคลัง
เพื่อประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และลดขั้นตอนและความซ้าซ้อน
ในการดาเนินงาน

โดยกรมบัญชีกลางสอดรับกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังในยุทธศาสตร์ที่ 2 3 4 และ 6

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร
กรมบัญชีกลางได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรด้วยการวิเคราะห์ SWOT ทั้งปัจจัย
ภายในเพื่อให้ทราบจุดแข็ง (Strengthen) และจุดอ่อน (Weakness) และปัจจัยภายนอกเพื่อให้ทราบถึงโอกาส
(Opportunity) และข้อจากัด (Threat) ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ สรุปได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

1. บุคลากรมีจิตบริการ มีความมุ่งมั่น อดทน และ
1. รับผิดชอบในการทางาน
2. บุคลากรมีการทางานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์สุจริต
1. ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ
3. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน
1. การคลังภาครัฐ
4. เป็นหน่วยงานที่มีสานักงานและบุคลากรปฏิบัติงาน
1. ทั่วประเทศ
5. เป็นหน่วยงานกลางในการกากับดูแลทางด้าน
1. การเงินการคลังภาครัฐ และให้คาปรึกษาแนะนา
1. เกี่ยวกับกฎระเบียบทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ
6. เป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนาบุคลากรด้าน
การเงินและบัญชีภาครัฐ โดยมีหลักสูตรที่เป็น
มาตรฐานด้านการเงินและบัญชีภาครัฐ และได้รับ
การยอมรับจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
7. สานักงานคลังเขต/คลังจังหวัดเป็นแหล่งข้อมูล
1. ด้านการเงินการคลังของรัฐ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1. ของจังหวัด และเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินการคลัง
1. ภาครัฐ แก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
1. ในส่วนภูมิภาค
8. มีระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลังภาครัฐ
1. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
1. เพียงพอ มีการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนอง
1. ความต้องการของผู้รับบริการ
9. มีช่องทางการให้บริการแก่ผู้รับบริการที่ทันสมัย
9. หลากหลายช่องทาง เช่น Line Youtube
9. Facebook Internet และ Call Center เป็นต้น

1. บุคลากรมีความรอบรู้เฉพาะด้านไม่ครอบคลุม
1. ภารกิจ และการปฏิบัติงานของกรม ขาดองค์ความรู้
1. ที่จาเป็นอื่น ๆ เช่น องค์ความรู้ทางการบริหาร ความรู้
1. ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น อีกทั้งยังขาดสมรรถนะ
1. หรือทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ การใช้ข้อมูล IT
ที่หลากหลาย เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในเชิงบริหารจัดการ
2. ขาดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน
1. เป็นรูปธรรม
3. ขาดแรงจูงใจในการทางาน
4. ระบบและกระบวนการในการคัดสรรบุคลากรล่าช้า
1. ส่งผลให้การทางานขาดประสิทธิภาพ
5. อัตรากาลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
1. บุคลากรที่จะต้องทาหน้าที่ในการให้คาแนะนา
1. ปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก
1. การปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง เช่น การตอบ
1. ข้อหารือทางโทรศัพท์ เป็นต้น
6. ในการสร้างบุคลากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
1. จะทาให้ขาดช่วงการสืบทอดองค์ความรู้
1. และตาแหน่ง

โอกาส (Opportunity)

ภัยคุกคาม (Threat)

1. นโยบายสาคัญ ๆ ของรัฐบาลเปิดโอกาสให้
1. กรมบัญชีกลางได้ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ
1. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่สาคัญด้านการเงิน
1. การคลังภาครัฐ เช่น การเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
1. การกาหนดแนวทางปฏิบัติและผ่อนคลาย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและการให้ความ
ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เป็นต้น1.
2. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิด
1. โอกาสในการพัฒนานวัตกรรม
3. การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน
1. เป็นโอกาสให้กรมบัญชีกลางเป็นศูนย์ข้อมูล
1. ด้านรายจ่ายภาครัฐ
4. กฎหมายวินัยการเงินการคลังให้อานาจกรมบัญชีกลาง
4. ในการกากับดูแล และจัดทางบการเงินรวม
4. ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1ตลอดจนให้คาปรึกษา
1. แนะนาด้านการเงินและบัญชี1.
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกให้การยอมรับ
1. ในศักยภาพของบุคลากรกรมบัญชีกลาง และได้รับ
1. ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยดี
6. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) เปิดโอกาสให้กรมบัญชีกลางกาหนด
แนวทางปฏิบัติและผ่อนคลายหลักเกณฑ์ เพื่อให้
การปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ
เป็นไปด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว ทันสถานการณ์

1. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรของหน่วยงาน
1. ของรัฐบ่อย ๆ ทาให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
1. ของกรมบัญชีกลาง
2. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ส่งผลให้นโยบายของรัฐ
1. ต้องปรับเปลี่ยน บางครั้งนโยบายใหม่ ๆ ทาให้การ
1. ปฏิบัติงานของกรมฯ ต้องปรับเปลี่ยนไป ซึ่งอาจส่ง
1. ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานประจา ทาให้ไม่สามารถ
1. ดาเนินงานได้ตามแผนที่กาหนดไว้
3. ระบบงานด้าน IT ของกรมบัญชีกลาง กับหน่วยงาน
1. ภายนอกมีข้อจากัด และแตกต่างกัน ทาให้ไม่สามารถ
1. เชื่อมโยงการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มขององค์ ก รทั้ งภายในและภายนอก (SWOT Analysis) พบว่ า
กรมบั ญชีกลางมีจุดอ่อนและอุปสรรคในการปฏิบัติงานหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากร การบริหาร
งานบุ คคล อุ ป กรณ์ กฎหมาย และระเบี ยบต่ าง ๆ ที่ ไม่ เอื้ อต่ อการปฏิ บั ติ งาน แต่ ในขณะเดี ยวกั นยั งมี จุ ดแข็ ง
และโอกาสในการปฏิ บั ติ งานเช่ น เดี ย วกั น นอกจากนี้ กรมบั ญ ชี กลางได้ มี การน าผลการส ารวจความพึ งพอใจ
ความไม่พึงพอใจในการให้บริการ และความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมบัญชีกลาง

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตลอดจน
ผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาประกอบ
การพิ จ ารณาทบทวนบทบาทภารกิ จ และเป็ น กรอบในการจั ด ท าวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
แผนที่ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนที่ 2
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
“ก ากั บ ดู แ ลและบริ ห ารการใช้ จ่ า ยเงิ น ของแผ่ น ดิ น ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ” หมายถึ ง
กรมฯ จะกากับดูแลและบริห ารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส มีวินัย
คุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งจะมีการนานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ภารกิจหลัก (Mission)
กรมบัญชีกลางจะดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ทกี่ าหนดผ่าน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นกลไกกากับการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Smart Regulator :
SR) ประกอบด้วยงาน 8 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านกฎหมายการคลัง
ด้านที่ 2 ด้านบัญชีภาครัฐ
ด้านที่ 3 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้านที่ 4 ด้านการตรวจสอบภายใน
ด้านที่ 5 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านที่ 6 ด้านเงินนอกงบประมาณ
ด้านที่ 7 ด้านลูกจ้าง
ด้านที่ 8 ด้านละเมิดและแพ่ง
ยุท ธศาสตร์ ที่ 2 การเป็ น กลไกจั ดระบบบริ ห ารการเงิน การคลั งเพื่ อ การให้ บ ริ การที่ เป็ น เลิ ศ
(Excellence Service : ES) ประกอบด้วยงาน 5 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาและบริหารระบบเศรษฐกิจการคลังส่วนภูมิภาค (CFO)
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารเงินคงคลังและพัฒนาระบบการคลัง
ด้านที่ 4 ด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
ด้านที่ 5 ด้านการอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ งองค์ ก รด้ ว ยระบบดิ จิ ทั ล (Digital CGD : DC)
ประกอบด้วยงาน 2 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ด้านที่ 2 ด้านการจัดการสารสนเทศ

3. พันธกิจ (Mission) ตามกฎหมาย
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 กาหนดอานาจ
หน้าที่กรมบัญชีกลาง ดังนี้
1. ให้คาปรึกษาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารการคลังของประเทศในด้านการ
บริหารเงินคงคลัง ต่อกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรี
2. ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และหลักเกณฑ์ด้านการเงินการคลัง การบัญชี
การพัสดุภาครัฐ และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
4. ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและมาตรฐาน การกากับดูแล และการพัฒ นาเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายในภาครัฐ
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐในความรับผิดชอบของกรม รวมทั้งติดตาม
การดาเนินงานและการบริหารด้านการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแนะนโยบายด้านการคลังของประเทศ
6. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ การก่อหนี้ผูกพัน การนาเงินส่งคลัง
และการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน รวมทั้งพิจารณาทาความตกลงในการเบิกจ่าย เงินงบประมาณตามที่ส่วนราชการ
ขอทาความตกลง
7. ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลัง
8. พัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณในด้านกากับดูแล การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
นอกงบประมาณ การทบทวนประสิทธิภาพและความจาเป็นในการดาเนินงานของเงินนอกงบประมาณอย่างเป็น
ระบบที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการกากับและบริหารเงินนอกงบประมาณของ
หน่วยงานภาครัฐ
9. กาหนด ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ
10. พัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ และกากับดูแลการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
11. ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ ระบบบัญชี ตลอดจนการจัดทาและ
วิเคราะห์รายงานการเงินของแผ่นดิน
12. ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ความรับ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ าหน้ าที่ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยความรั บ ผิ ด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และความรับผิดทางแพ่งของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
13. ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ
14. ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒ นาบุคลากรด้านการเงินการคลัง การบัญ ชี การตรวจสอบภายใน
และการพัสดุภาครัฐ
15. ให้คาปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและการปฏิบัติงานทางการเงินการคลัง
การบัญชี การพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน แก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

4. พันธกิจ (Mission) โดยย่อ
1. กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้ างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้าง และความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
2. บริ ห ารเงิน สดภาครั ฐ บริ ห ารการรั บ -จ่ า ยเงิ น ให้ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยใช้ ร ะบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
4. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ
5. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง
5. แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 - 2580)
กรมบัญชีกลางได้พัฒนางานของกรมบัญชีกลางเพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกากับดูแลการจ่ายเงิน ทุกประเภทให้ทุกคนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยคานึงถึง
ความคุ้มค่า (The Best Payment) ภายใต้วิสั ยทั ศน์ “กากับดูแลและบริห ารการใช้จ่า ยเงิน ของแผ่ นดิน ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด” ผ่านประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นกลไกกากับการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Smart Regulator : SR)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellence
Service : ES)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital CGD : DC)
ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศ
และระดับโลก นามาซึ่งโอกาสและความท้าทายต่อกรมบัญชีกลางที่จาเป็นต้องเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์
ดังกล่าว กรมบัญชีกลางจึงได้จัดทาแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 - 2580)
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒ นาภายใต้แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) ที่มุ่งหวังให้ ป ระเทศมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒ นาแล้ วด้วยการพัฒ นาตามหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ด)ี
แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นเครื่องกาหนดทิศทาง
เพื่ อ รั บ มื อ ความท้ าทายที่ จะเกิ ดขึ้ น ในระยะ 20 ปี ข้ างหน้ า โดยยึ ดหลั กการพั ฒ นา คื อ “ซ่ อม เสริ ม สร้ าง”
เพื่อส่งเสริมจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อน และรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น โดยจาแนกเป็นดังนี้

6. แผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลางประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมบัญชีกลางได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี
กรม บั ญ ชี ก ลาง (พ .ศ . 2561 - 2580) โด ย มี ค วาม เชื่ อม โยงและสอ ดค ล้ องกั บ ยุ ท ธศ าส ต ร์ ช าติ
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายของรัฐบาล กรอบการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง ดังนี้

ทั้ งนี้ กรมบั ญ ชี ก ลางได้ มี ก ารก าหนดกลยุ ท ธ์ แผนงาน/โครงการ และผู้ รับ ผิ ด ชอบจ าแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การเป็นกลไกกากับการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Smart Regulator : SR)
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
หลัก 12 ด้าน
ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
ด้านที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
ด้านที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
ด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกระบวนการยุติธรรม

เร่งด่วน 12 เรื่อง
1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

2. การสนับสนุนศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน

2.3 การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจ
และการลงทุนของประเทศ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านการเงิน
การคลังต่าง ๆ ที่มีอยู่ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล
2.7 การผลักดันระบบ National e-Payment

4. การลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
และสังคม

4.1 การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพื่อปฏิรูปการกระจายรายได้
4.5 การยกระดับบริการทางการเงินฐานรากด้วยเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่
4.9 การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ของภาครัฐเพื่อผู้สูงอายุ
5.1 การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยการใช้มาตรการทางการเงิน
การคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

5. การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการ
บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
และเป็นมืออาชีพ

6.1 การป้องกัน ขจัดคอร์รัปชัน และเพิ่มความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
กระทรวงการคลัง
6.2 การปรับโครงสร้างการดาเนินการของหน่วยงานในกระทรวงการคลัง
เพื่อประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และลดขั้นตอนและความซ้าซ้อนในการ
ดาเนินงาน

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
กลยุทธ์
1. การกาหนดกฎหมายและระเบียบ
การคลัง ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง การบัญชี การกากับ และพัฒนา
การตรวจสอบภาครัฐจะต้องเอื้ออานวย
ให้หน่วยงานภาครัฐ หรือส่วนราชการ
ต่าง ๆ ในฐานะผู้ปฏิบัติมีความคล่องตัว
โปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
การดาเนินงาน และต้องสอดคล้อง
กับการตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
นอกจากนี้การพัฒนากฎ ระเบียบ
ด้านการเงินการคลังให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล โดยเน้นความคล่องตัว
และความรับผิดชอบ (Accountability)
ด้วยการมอบอานาจ (Empowering)
ให้หน่วยงานปฏิบัติเป็นสาคัญ
และกรมบัญชีกลางจะทาหน้าที่ในฐานะ
ที่ปรึกษาให้หน่วยงานของภาครัฐ
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
และมั่นใจ ตลอดจนการพัฒนา
ตลาดภาครัฐ (Government Market)
รวมทั้งการให้สิทธิ/สัมปทานต่าง ๆ
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม
การลงทุนจากภาคเอกชนทั้งภายใน
และนอกประเทศ และส่งเสริมให้เกิด
ความโปร่งใสและการแข่งขัน
ที่เป็นธรรมในกระบวนการจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐมากยิ่งขึ้น

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ด้านที่ 1 ด้านกฎหมายการคลัง
- กองกฎหมาย
1.1 โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินการตาม
กฎหมายและระเบียบการคลัง (1)
1.2 โครงการกาหนดให้ส่วนราชการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
ภายใต้มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่จาเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยข้อความ
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ (1)
1.3 โครงการกาหนดให้หน่วยงานของรัฐนาเงินนอกงบประมาณ
มาฝากไว้ที่กระทรวงการคลังตามนัยมาตรา 61 กฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (1)
ด้านที่ 2 ด้านบัญชีภาครัฐ
2.1 โครงการพัฒนาผู้ทาบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ (1)

- กองบัญชีภาครัฐ

ด้านที่ 3 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.1 ด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- กองการพัสดุ
3.1.1 โครงการปรับปรุงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
3.1.2 โครงการศึกษาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบออนไลน์ (1)
3.1.3 โครงการศึกษาแนวทางปฏิบตั ิในการจัดทาร่าง
ขอบเขตของงานกรณีเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
3.1.4 โครงการศึกษาแนวทางการลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
3.1.5 โครงการศึกษาแนวทางปฏิบตั ิในการกาหนดเกณฑ์
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price
Performance) ในการจัดงาน Event (1)

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

3.2 ด้านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- กองระบบการ
3.2.1 โครงการจ้างพัฒนาระบบการคานวณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง
งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐและ
ระยะที่ 2
ราคากลาง
3.2.2 โครงการพัฒนาระบบอุทธรณ์ Online
3.2.3 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ (1)
3.2.4 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ที่มีสิทธิเป็นผูย้ ื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ (1)
3.2.5 โครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชน (Blockchain)
3.2.6 โครงการลดเอกสาร (Zero Copy) และลดขั้นตอน
การทางาน โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับระบบ e-GP
3.2.7 โครงการกาหนดหลักเกณฑ์ราคาอ้างอิงพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3.2.8 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (1)
3.2.9 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสอบถาม
(Live Chat) และแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP
แบบออนไลน์
3.2.10 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (Dashboard)
3.3 ด้านความร่วมมือและความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.3.1 โครงการค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) (1)
3.3.2 โครงการค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการความ
โปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure
Transparency Initiative : CoST) (1)
3.3.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการ
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) (1)
3.3.4 โครงการพัฒนาระบบความโปร่งใสในการก่อสร้าง
ภาครัฐ (Construction Sector Transparency
Initiative : CoST) (1)

- กองความร่วมมือ
และความโปร่งใส
ในการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ

กลยุทธ์

2. การปฏิรูปค่าใช้จ่ายของรัฐ
โดยลดรายจ่ายประจาที่ไม่จาเป็น
และสนับสนุนการจัดงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนอย่างเพียงพอ
โดยอยู่บนพื้นฐานของการไม่เป็น
การรอนสิทธิเดิม และควรมี
การขยายสิทธิต่าง ๆ ได้ตาม
ความเหมาะสม โดยคานึงถึงวินัย
ทางการเงินการคลัง และมิให้เป็น
ข้อจากัดในด้านภาระงบประมาณ

3. การกากับและพัฒนาระบบบริหาร
เงินนอกงบประมาณ การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ การบริหาร
ระบบลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
เพื่อให้มีมาตรฐานชีวิตในภาพรวม
ที่ดียิ่งขึ้น

แผนงาน/โครงการ
ด้านที่ 4 ด้านการตรวจสอบภายใน
4.1 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง (1)
ด้านที่ 5 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
5.1 ด้านค่าตอบแทนและประโยชน์เกือ้ กูล
5.1.1 โครงการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (1)

ผู้รับผิดชอบ
- กองตรวจสอบ
ภาครัฐ

- กองค่าตอบแทน
และประโยชน์
เกื้อกูล

5.2 ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล
- กองสวัสดิการ
5.2.1 โครงการปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข
รักษาพยาบาล
เพื่อใช้สาหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของทางราชการ
5.2.2 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในด้วยเกณฑ์
กลุ่มวินิฉัยโรคร่วมไทย(Thai DRGs : TDRGs)
ฉบับที่ 6.3
5.2.3 โครงการระบบเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
กรณีทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล (1)
5.2.4 โครงการจัดทาระบบเบิกจ่ายตรงค่ายาสาหรับผู้ป่วย
กลุ่มโรครูมาติกและโรคสะเก็ดเงิน
5.2.5 โครงการกากับการเบิกจ่ายค่ายาทีม่ ีราคาสูง (1)
5.2.6 โครงการบูรณาการชุดสิทธิประโยชน์การเสริมสร้าง
สุขภาพและป้องกันโรค
5.2.7 หลักเกณฑ์การนาเงินค่ารักษาพยาบาลส่งคืนคลัง
กรณีที่ผมู้ ีสิทธิมีพฤติกรรมการใช้สทิ ธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการเบิกค่ายาเกินความจาเป็น
หรือไม่เหมาะสม (1)
ด้านที่ 6 ด้านเงินนอกงบประมาณ
- กองกากับ
6.1 โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน (1) และพัฒนา
ระบบเงินนอก
งบประมาณ
ด้านที่ 7 ด้านลูกจ้าง
7.1 โครงการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
7.2 โครงการตรวจสอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงิน
งบประมาณเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน (1)

- กลุ่มพัฒนา
ระบบลูกจ้าง

กลยุทธ์
4. การกากับและพัฒนางานที่เกี่ยวกับ
การพิจารณาความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเน้น
ความรวดเร็ว โปร่งใส และมีแนวทาง
การดาเนินการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
ตลอดจนเร่งรัดผลการดาเนิน
คดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับความรับผิด
ทางละเมิดของหน่วยงานภาครัฐ

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ด้านที่ 8 ด้านละเมิดและแพ่ง
8.1 ด้านละเมิดและแพ่ง
- กองละเมิด
8.1.1 โครงการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทาง
และแพ่ง
(1)
ละเมิดของเจ้าหน้าที่
8.1.2 โครงการปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การทาสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน
ลาศึกษา ฝึกอบรมปฏิบตั ิการวิจยั และปฏิบตั ิงาน
ในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (1)
8.1.3 โครงการพัฒนาระบบการชาระหนี้ในระบบความรับผิด
ทางละเมิดและแพ่ง (e - Debt Payment)
ระยะที่ 1 (1)
8.2 ด้านคดี
8.2.1 โครงการพัฒนาระบบติดตามงานสานวนคดี
(e-Tracking) (1)
8.2.2 โครงการวิเคราะห์คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

- กองคดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service : ES)
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
หลัก 12 ด้าน
ด้านที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
ด้านที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
ด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกระบวนการยุติธรรม

เร่งด่วน 12 เรื่อง
1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กระทรวงการคลัง
4. การลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
และสังคม

5. การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการ
บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
และเป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่
3.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม
4.1 การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพื่อปฏิรูปการกระจายรายได้
4.5 การยกระดับบริการทางการเงินฐานรากด้วยเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่
4.9 การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ของภาครัฐเพื่อผู้สูงอายุ
5.1 การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยการใช้มาตรการทางการเงิน
การคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6.1 การป้องกัน ขจัดคอร์รัปชัน และเพิ่มความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของกระทรวงการคลัง
6.2 การปรับโครงสร้างการดาเนินการของหน่วยงานในกระทรวงการคลัง
เพื่อประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และลดขั้นตอนและความซ้าซ้อน
ในการดาเนินงาน

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
กลยุทธ์
1. การพัฒนาระบบการบริหาการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS) ให้มีความครอบคลุม
ต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบงานอื่น
2. การพัฒนาและส่งเสริมโดยมุ่งเน้น
บทบาทหน้าที่ของสานักงาน
คลังจังหวัดในการเป็น Chief
Financial Officer (CFO)
ให้มีมาตรฐาน และได้รับการ
ยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนา
มาตรฐานการจัดทาข้อมูล และเพื่อ
การติดตามและประมาณการ
เศรษฐกิจการคลังจังหวัด
3. การบริหารเงินคงคลังและการ
บริหารเงินสดให้เพียงพอและ
เหมาะสมสาหรับความต้องการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดย
คานึงถึงภาระดอกเบีย้ ของรัฐด้วย
4. การเร่งการใช้จ่ายเงินภาครัฐ
ให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
และดาเนินการเชิงรุกที่จะ
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถดาเนินการตามแผนงาน/
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การกากับและพัฒนาระบบบริหาร
เงินนอกงบประมาณ การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ การ
บริหารระบบลูกจ้างประจาของ
ส่วนราชการ เพื่อให้มมี าตรฐาน
ชีวิตในภาพรวมที่ดียิ่งขึ้น

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
1.1 โครงการจัดทาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (1)
1.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารเงินคงคลังและพัฒนาระบบการคลัง
2.1 โครงการระบบการรับชาระเงินกลางของบริการภาครัฐ
(e-Payment Portal of Government)
2.2 โครงการจัดทาแผนการบริหารเงินคงคลังเพื่อใช้ในการ
บริหารเงินคงคลัง (1)
2.3 โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ (1)

- กองระบบ
การคลัง
ภาครัฐ

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและบริหารระบบเศรษฐกิจการคลัง
ส่วนภูมภิ าค
3.1 โครงการสนับสนุนการดาเนินภารกิจคณะผู้บริหารการคลัง
ประจาจังหวัด (คบจ.) (1)
3.2 โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อการติดตาม
และประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
ด้านที่ 4 ด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
4.1 โครงการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
4.2 โครงการจัดทาระบบถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ (1)

- กองการเงิน
การคลัง
ภาครัฐ

- กองการเงิน
การคลัง
ภาครัฐ

- กองบริหาร
การรับ-จ่าย
เงินภาครัฐ

4.3 โครงการพัฒนาระบบบาเหน็จบานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล - กองบริหาร
(Digital Pension) (1)
การเบิกจ่าย
4.4 โครงการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิการขอกาหนดสิทธิ
เงินเดือน
การเข้าใช้งานระบบบาเหน็จบานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล
ค่าจ้าง
(Digital Pension) (1)
บาเหน็จ
บานาญ
ด้านที่ 5 ด้านการอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
- สถาบัน
5.1 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมด้านการเงินการคลังและบัญชีภาครัฐ (1) พัฒนา
5.2 โครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ (1)
บุคลากร
ด้านการคลัง
และบัญชี
ภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital CGD : DC)
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
หลัก 12 ด้าน
ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
ด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกระบวนการยุติธรรม

เร่งด่วน 12 เรื่อง
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่
2. การสนับสนุนศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กระทรวงการคลัง
6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการ
บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
และเป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่
2.7 การผลักดันระบบ Nation e-Payment
3.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม
6.1 การป้องกัน ขจัดคอร์รัปชัน และเพิ่มความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของกระทรวงการคลัง
6.2 การปรับโครงสร้างการดาเนินการของหน่วยงานในกระทรวงการคลัง
เพื่อประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และลดขั้นตอนและความซ้าซ้อน
ในการดาเนินงาน

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
กลยุทธ์
1. การส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์
องค์กรให้มีความทันสมัย คล่องตัว
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยนาเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐมาใช้ในองค์กร
2. การปรับโครงสร้างและส่งเสริม
ความก้าวหน้าของบุคลากรภายใน
องค์กรอย่างเป็นระบบ
3. การพัฒนาสื่อสารภายในองค์กร
ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
กระชับ และเน้นการมีส่วนร่วม
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินงาน
ของสานักงานคลังจังหวัดให้เป็นไป
ด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ
และรองรับงานนโยบายต่าง ๆ
ของรัฐบาล กระทรวงการคลัง
และกลุม่ ภารกิจ

แผนงาน/โครงการ
ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
1.1 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ (1)

ผู้รับผิดชอบ
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรด้าน
การคลังและ
บัญชีภาครัฐ

1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.3 โครงการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตามภารกิจ
ของกรมบัญชีกลางเชิงรุก

- สานักงาน
เลขานุการกรม

1.4 โครงการปรับปรุงวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึน้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (1)

- กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

1.5 โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E- Sarabun System (1)

- สานักงาน
เลขานุการกรม

1.6 โครงการพัฒนาระบบแผนปฏิบัตริ าชการของกรมบัญชีกลาง
(e-Plan) (1)

- กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

1.7 โครงการวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรองรับ
การทางานภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (1)
1.8 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของกรมบัญชีกลาง (1)

- กลุม่ พัฒนา
ระบบบริหาร

1.9 โครงการ "ส่งตรงข่าวสารวินยั คุณธรรม จริยธรรม"
1.10 โครงการขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นประเภท
อานวยการระดับสูงตามแผนการกาหนดตาแหน่งเพื่อปรับปรุง
การกาหนดตาแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของกรมบัญชีกลาง
1.11 โครงการจัดเก็บแฟ้มประวัตขิ ้าราชการและผูร้ ับบานาญ
รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (1)
1.12 โครงการจัดทาแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอัตโนมัติ (e-Form HR) (1)

- กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ด้านที่ 2 ด้านการจัดการสารสนเทศ
2.1 โครงการพัฒนาระบบบาเหน็จบานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล - ศูนย์
2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่
เทคโนโลยี
(Big Data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
สารสนเทศ

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ
ของกรมบัญชีกลาง (1)
2.3 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน
และพัฒนาระบบ Private Cloud ของกรมบัญชีกลาง
2.4 โครงการระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
สาหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง
2.5 โครงการระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและวิเคราะห์
ข้อมูล Log สาหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก Data Center
ของกรมบัญชีกลาง
2.6 โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน
พร้อมเครื่องสารองไฟฟ้า และระบบบริหารจัดการเครื่องลูกข่าย
ทั้งหมดของกรมบัญชีกลาง
2.7 โครงการปรับปรุงระบบเครือจ่ายสารสนเทศและทดแทน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนสาหรับระบบบาทเนต
(BAHTNET) ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
2.8 โครงการขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอุปกรณ์
เครือข่ายและอุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ จากศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเดิมของกรมบัญชีกลาง ไปยังอาคารศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งใหม่จังหวัดปทุมธานี ระยะที่ 2
2.9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ
สังคม (Social Welfare)
2.10 โครงการจัดซื้อระบบแสดงผลการเฝ้าระวังศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
กรมบัญชีกลาง
2.11 โครงการจัดซื้อระบบสื่อสารแบบรวมศูนย์สาหรับศูนย์คอมพิวเตอร์
หลักกรมบัญชีกลาง
2.12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบจ่ายตรงเงินเดือน
และค่าจ้างประจา

ผู้รับผิดชอบ
และการ
สื่อสาร

แผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมบัญชีกลาง (Strategy Map)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง
มิติภายนอก
เป้ าประสงค์ที่ 1 การใช้จ่ายเงินภาครัฐ มีประสิ ท ธิภ าพ โปร่งใส ถูกต้อง คุ้มค่ าและตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดันให้เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
มิติภายใน
เป้าประสงค์ที่ 3 การพัฒนาระบบ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรฐานให้ทันสมัยและเป็นสากล
เป้าประสงค์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้สะดวกและรวดเร็ว
เป้าประสงค์ที่ 5 การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
เป้าประสงค์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร
เป้าประสงค์ที่ 7 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร
เป้าประสงค์ที่ 8 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์/โครงการแผนงาน

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กองกฎหมาย

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเป็นกลไกกากับการเงินการคลังเพือ่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Smart Regulator : SR)
ด้านที่ 1 ด้านกฎหมายการคลัง
โครงการสาคัญ
1.1 โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบการคลัง (1)
โครงการสนับสนุน
1.2 โครงการกาหนดให้ส่วนราชการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

และการสื่อสารที่จาเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์วา่ ด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สาหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ (1)
1.3 โครงการกาหนดให้หน่วยงานของรัฐนาเงินนอกงบประมาณมาฝากไว้ที่กระทรวงการคลังตามนัยมาตรา 61
แห่งพระราชบัญญัติวนิ ัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

มี.ค. 2564 - ก.ย. 2564

(1)

ด้านที่ 2 ด้านบัญชีภาครัฐ
โครงการสาคัญ
2.1 โครงการพัฒนาผู้ทาบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ (1)

กองบัญชีภาครัฐ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

กองการพัสดุภาครัฐ

ม.ค. 2564 - เม.ย. 2564

ด้านที่ 3 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.1 ด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการสาคัญ
3.1.1 โครงการปรับปรุงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
3.1.2 โครงการศึกษาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างแบบออนไลน์

(1)

ต.ค. 2563 - ส.ค. 2564

3.1.3 โครงการศึกษาแนวทางปฏิบัติในการจัดทาร่างขอบเขตของงานกรณีเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

3.1.4 โครงการศึกษาแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

3.1.5 โครงการศึกษาแนวทางปฏิบัติในการกาหนดเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

ในการจัดงาน Event

(1)

3.2 ด้านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการสาคัญ
3.2.1 โครงการจ้างพัฒนาระบบการคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2
3.2.2 โครงการพัฒนาระบบอุทธรณ์ Online
3.2.3 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (1)
3.2.4 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์วธิ กี ารและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิ

กองระบบ

ต.ค. 2562 - ก.พ. 2565

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ก.พ. 2563 - ก.ย. 2564

และราคากลาง

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564
ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

เป็นผู้ยนื่ ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ (1)
3.2.5 โครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)

ต.ค. 2563 - ม.ค. 2565

3.2.6 โครงการลดเอกสาร (Zero Copy) และลดขั้นตอนการทางาน โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

พ.ย. 2563 - เม.ย. 2564

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับระบบ e-GP
3.2.7 โครงการกาหนดหลักเกณฑ์ราคาอ้างอิงพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2565

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3.2.8 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (1)

ม.ค. 2564 - ม.ค. 2565

ยุทธศาสตร์/โครงการแผนงาน

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

โครงการสนับสนุน
3.2.9 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสอบถาม (Live Chat) และแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์

ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564

3.2.10 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (Dashboard)

ต.ค. 2563 - ก.ค. 2564

3.3 ด้านความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการสาคัญ
3.3.1 โครงการค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) (1)
3.3.2 โครงการค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency
Initiative : CoST)

(1)

กองความร่วมมือ

ธ.ค. 2558 - ก.ย. 2565

และความโปร่งใสในการ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2565

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.3.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

(1)

ต.ค. 2563 - เม.ย. 2565

3.3.4 โครงการพัฒนาระบบความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency
Initiative : CoST)

ต.ค. 2563 - พ.ค. 2565

(1)

ด้านที่ 4 ด้านการตรวจสอบภายใน
โครงการสาคัญ
4.1 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

กองตรวจสอบภาครัฐ

พ.ย. 2562 - ก.ย. 2565

กองค่าตอบแทน

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

และการบริหารจัดการความเสี่ยง (1)
ด้านที่ 5 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
5.1 ด้านค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
โครงการสาคัญ
5.1.1 โครงการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (1)

และประโยชน์เกื้อกูล
5.2 ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล
โครงการสาคัญ
5.2.1 โครงการปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพือ่ ใช้สาหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล

กองสวัสดิการรักษาพยาบาล

ต.ค. 2557 - ก.ย. 2565

ของทางราชการ
5.2.2 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในด้วยเกณฑ์กลุ่มวินิฉัยโรคร่วมไทย

ต.ค. 2563 - ธ.ค. 2563

(Thai DRGs : TDRGs) ฉบับที่ 6.3
5.2.3 โครงการระบบเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล (1)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

5.2.4 โครงการจัดทาระบบเบิกจ่ายตรงค่ายาสาหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกและโรคสะเก็ดเงิน

ต.ค. 2563 - ก.พ. 2564

5.2.5 โครงการกากับการเบิกจ่ายค่ายาที่มีราคาสูง

(1)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2565

5.2.6 โครงการบูรณาการชุดสิทธิประโยชน์การเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2565

โครงการสนับสนุน
5.2.7 โครงการหลักเกณฑ์การนาเงินค่ารักษาพยาบาลส่งคืนคลัง กรณีที่ผู้มีสิทธิมีพฤติกรรมการใช้สิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเบิกค่ายาเกินความจาเป็นหรือไม่เหมาะสม

ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564

(1)

ด้านที่ 6 ด้านเงินนอกงบประมาณ
โครงการสาคัญ
6.1 โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน

(1)

กองกากับและพัฒนา
ระบบเงินนอกงบประมาณ

พ.ย. 2550 - ก.ย. 2565

ยุทธศาสตร์/โครงการแผนงาน

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง

ต.ค. 2563 - พ.ค. 2564

ด้านที่ 7 ด้านลูกจ้าง
โครงการสาคัญ
7.1 โครงการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
7.2 โครงการตรวจสอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณเพือ่ นาไปสู่การแก้ปัญหาที่ยงั่ ยืน

(1)

ต.ค. 2563 - ก.ค. 2564

ด้านที่ 8 ด้านละเมิดและแพ่ง
8.1 ด้านละเมิดและแพ่ง
โครงการสาคัญ
8.1.1 โครงการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (1)

กองละเมิดและแพ่ง

8.1.2 โครงการปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทาสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม

ก.พ. 2564 - ก.ย. 2564
ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

ปฏิบัติการวิจยั และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (1)
โครงการสนับสนุน
8.1.3 โครงการพัฒนาระบบการชาระหนี้ในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง (e - Debt Payment) ระยะที่ 1 (1)

ธ.ค. 2563 - ก.ย. 2564

8.2 ด้านคดี
โครงการสาคัญ
8.2.1 โครงการพัฒนาระบบติดตามงานสานวนคดี (e-Tracking) (1)

กองคดี

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2565

โครงการสนับสนุน
8.2.2 โครงการวิเคราะห์คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพือ่ การให้บริการทีเ่ ป็นเลิศ (Excellence Service : ES)

ต.ค. 2561 - ก.ย. 2565

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
โครงการสาคัญ
1.1 โครงการจัดทาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

(1)

กองระบบการคลังภาครัฐ

1.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพือ่ รองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต.ค. 2561 - ส.ค. 2564
ต.ค. 2563 - มี.ค. 2565

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารเงินคงคลังและพัฒนาระบบการคลัง
โครงการสาคัญ
2.1 โครงการระบบการรับชาระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)

กองการเงินการคลังภาครัฐ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2565

โครงการสนับสนุน
2.2 โครงการจัดทาแผนการบริหารเงินคงคลังเพือ่ ใช้ในการบริหารเงินคงคลัง (1)

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2564

2.3 โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบบาเหน็จบานาญข้าราชการ (1)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและบริหารระบบเศรษฐกิจการคลังส่วนภูมิภาค
โครงการสาคัญ
3.1 โครงการสนับสนุนการดาเนินภารกิจคณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัด (คบจ.)

(1)

กองการเงินการคลังภาครัฐ

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2565

โครงการสนับสนุน
3.2 โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพือ่ การติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2565

3.3 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพือ่ พัฒนาเครื่องมือในการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด และแนวทางการวิเคราะห์

ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565

สถานการณ์ที่มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจังหวัด

ยุทธศาสตร์/โครงการแผนงาน

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กองบริหาร

ต.ค. 2555 - ก.ย. 2565

การรับ-จ่ายเงินภาครัฐ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2565

ด้านที่ 4 ด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
โครงการสาคัญ
4.1 โครงการติดตามเร่งรัดการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ
4.2 โครงการจัดทาระบบถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ

(1)

โครงการสาคัญ

กองบริหารการเบิกจ่าย

4.3 โครงการพัฒนาระบบบาเหน็จบานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) (1)

เงินเดือน ค่าจ้าง

โครงการสนับสนุน

บาเหน็จบานาญ
ก.พ. 2563 - ก.ย. 2564

4.4 โครงการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบัติการขอกาหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบบาเหน็จบานาญ
และสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

(1)

ด้านที่ 5 ด้านการอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
โครงการสาคัญ
5.1 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมด้านการเงินการคลังและบัญชีภาครัฐ (1)
โครงการสนับสนุน

สถาบันพัฒนาบุคลากร

ต.ค. 2558 - ส.ค. 2565

ด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ

5.2 โครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์

(1)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital CGD : DC)
ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการสาคัญ
1.1 การสัมมนา/ฝึกอบรมด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ (1)

สถาบันพัฒนาบุคลากร

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2565

ด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ
1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ เจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สานักเลขานุการกรม

1.3 โครงการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตามภารกิจของกรมบัญชีกลางเชิงรุก
1.4 โครงการปรับปรุงวิธกี ารสอบคัดเลือกเพือ่ แต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น

พ.ย. 2558 - ม.ค. 2565
ต.ค. 2559 - ก.ย. 2565

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ต.ค. 2563 - มิ.ย. 2564

สานักเลขานุการกรม

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564

ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ (1)
โครงการสนับสนุน
1.5 โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E- Sarabun System (1)
1.6 โครงการพัฒนาระบบแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง (e-Plan) (1)
1.7 โครงการวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างเพือ่ รองรับการทางานภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจทิ ัล (1)
1.8 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ รองรับการเปลี่ยนแปลงของกรมบัญชีกลาง (1)
1.9 โครงการ "ส่งตรงข่าวสารวินัย คุณธรรม จริยธรรม"

พ.ย. 2563 - ก.ย. 2564
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

1.10 โครงการขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นประเภทอานวยการ ระดับสูง ตามแผนการกาหนดตาแหน่ง

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2565
ต.ค. 2562 - พ.ค. 2564

เพือ่ ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของกรมบัญชีกลาง
1.11 โครงการจัดเก็บแฟ้มประวัติข้าราชการและผู้รับบานาญรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (1)

ธ.ค. 2563 - ส.ค. 2565

1.12 โครงการจัดทาแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลอัตโนมัติ (e-Form HR) (1)

ธ.ค. 2563 - ก.ย. 2565

ด้านที่ 2 ด้านการจัดการสารสนเทศ
โครงการสาคัญ
2.1 โครงการพัฒนาระบบบาเหน็จบานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล
2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analytics) ของกรมบัญชีกลาง

(1)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ต.ค. 2562 - พ.ค. 2564

และการสื่อสาร

ม.ค. 2563 - พ.ค. 2564

ยุทธศาสตร์/โครงการแผนงาน
2.3 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนและพัฒนาระบบ Private Cloud

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ม.ค. 2563 - พ.ย. 2564

ของกรมบัญชีกลาง
2.4 โครงการระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศสาหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)

ม.ค. 2563 - พ.ย. 2563

ของกรมบัญชีกลาง
2.5 โครงการระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูล Log สาหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
Data Center ของกรมบัญชีกลาง
2.6 โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพือ่ ทดแทนพร้อมเครื่องสารองไฟฟ้า และระบบบริหารจัดการ
เครื่องลูกข่ายทั้งหมดของกรมบัญชีกลาง
2.7 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน
สาหรับระบบบาทเนต (BAHTNET) ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
2.8 โครงการขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ
จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเดิมของกรมบัญชีกลาง ไปยังอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งใหม่
จังหวัดปทุมธานี ระยะที่ 2
2.9 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (Social Welfare)
2.10 โครงการจัดซื้อระบบแสดงผลการเฝ้าระวังศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกรมบัญชีกลาง
2.11 โครงการจัดซื้อระบบสื่อสารแบบรวมศูนย์สาหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกรมบัญชีกลาง
2.12 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

ก.พ. 2563 - มี.ค. 2564
ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564
ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564
ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564
ต.ค. 2563 - ส.ค. 2564
ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564
ต.ค. 2563 - ธ.ค. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเป็นกลไกกากับการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Smart Regulator : SR)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเป็นกลไกกากับการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Smart Regulator : SR)
ด้านที่ 1 ด้านกฎหมายการคลัง
1.1 โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบการคลัง (1)
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินและหน่วยงาน
ของรัฐให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลาง
ให้ ห น่ วยงานของรั ฐ ถื อปฏิ บั ติ ตลอดจนการให้ บ ริ การค าแนะน าปรึ กษาด้ านการเงิน การคลั ง การบั ญ ชี
การตรวจสอบภายใน การบริหารเงินนอกงบประมาณ และการพัสดุภาครัฐ การดาเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
เงิ น คงคลั ง ให้ มี ก ารใช้ จ่ า ยอย่ า งเพี ย งพอ และการเสนอข้ อ มู ล ใน เชิ ง นโยบายการคลั ง แก่ ฝ่ า ยบริ ห าร
โดยประสานงานกั บ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อให้ เกิ ดเสถี ยรภาพทางการคลั ง รวมทั้ งด าเนิ นการเกี่ ยวกั บ
การประเมินผลการคลังภาครัฐ การกากับดูแลนโยบายและมาตรฐานค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ของบุคลากรภาครัฐ
ตามที่กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานวางกรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
จึงได้อาศัยอานาจตามนั ยพระราชบั ญ ญัติวินั ยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญ ญั ติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจของกระทรวงการคลัง กาหนดกฎ ระเบียบ
ข้อ บั งคั บ และหลั ก เกณฑ์ ด้ านการเงิน การคลั ง การบั ญ ชี และการตรวจสอบภายใน โดยมี ก ฎระเบี ย บ
เป็นจานวนมากที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณแล้ว แต่ยังมีกฎหมายและระเบียบการคลัง
อีกหลายฉบับที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบางฉบับล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับการดาเนินการทางด้านการเงินการคลัง
ในปั จ จุ บั น หรื อบางฉบั บ หน่ ว ยงานของรัฐ หารือแนวทางปฏิ บัติห รือขอทาความตกลงกระทรวงการคลั ง
นอกเหนื อไปจากที่กาหนดไว้ในระเบี ยบเป็นจานวนมาก ประกอบกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มี
ข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะเกี่ย วกับ การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการว่าให้
กรมบั ญ ชี ก ลางในฐานะหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ ส่ ว นราชการหั ก เงิ น รายได้
ค่าธรรมเนียม หรือภาษีอากร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้ได้มาซึ่งเงินอันพึงต้องชาระให้แก่รัฐบาลทาหน้าที่
ตรวจสอบ กากับ และติดตามโครงการที่ได้อนุญาตอย่างเคร่งครัด ดังนั้น เพื่อให้กรมบัญชีกลางได้รับทราบถึง
ปั ญหาอุปสรรคในการดาเนิ นการทางด้านการเงิน การคลั งและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐ
และนามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง รวมทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่าง
หน่ วยงานภายในกรมบั ญชีกลางทั้ งในส่ วนกลางและส่ วนภู มิ ภาค ซึ่ ง ท าให้ เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ท าให้
หน่วยงานส่วนกลางทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานของส่วนราชการ และหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงที่ มาแนวคิ ดและเจตนารมณ์ ของกฎหมายและระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ตลอดจน
แนวทางการตีความ การปรับใช้กฎหมาย และการตอบข้อหารือต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1

การเป็ นกลไกกากับ การเงิน การคลังเพื่อขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ (Smart Regulator : SR) จึงเห็ นควรจัดให้ มี
โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบการคลัง เพื่อนาปัญหาต่าง ๆ
ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และหลั กเกณฑ์ ด้านการเงิน การคลั ง การบัญ ชี และการตรวจสอบภายใน ให้ มี ความคล่ องตัว เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น
2. สาระสาคัญ
1. ประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานภายในกรมบั ญ ชี ก ลาง ทั้ ง ส่ ว นกลางและ
ส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันถึงกระบวนการปฏิบัติงานทางการเงินการคลัง ตามแนวคิด
เจตนารมณ์ของกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลัง
2. ศึกษาดูงาน ตรวจติดตาม ประเมินผลการดาเนินการตามกฎหมาย และระเบียบการคลั ง
ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ งานที่เกิดจากระเบียบ ข้อบังคับ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
3. หารือ แลกเปลี่ ย น รั บ ฟั งความคิ ดเห็ น ข้อ เสนอแนะเกี่ ยวกั บ กฎหมาย และระเบี ย บ
การคลังจากหน่วยงานของรัฐ
4. สรุปปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบการคลัง เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ หน่วยงาน
ของรัฐสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/
/
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
1,827,000 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
305,400
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
608,100
-

ไตรมาสที่ 3
608,100
-

ไตรมาสที่ 4
305,400
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. รับ ทราบปั ญ หา/อุป สรรคในการปฏิ บัติงานที่ เกิด จากระเบี ยบ ข้อบั งคับ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ
2. มี ข้ อ มู ล ในการพิ จ ารณาปรับ ปรุงแก้ ไขกฎหมาย ระเบี ยบ ข้ อ บั งคั บ และหลั ก เกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. กาหนด/ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน
4. หน่วยงานของรัฐมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานลดน้อยลง
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกฎหมาย
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและ
เป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

100

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ที่ดำเนินกำร

ที่

ร้อยละ

แผน

5

ต.ค.

5

พ.ย.

5

ธ.ค.

หมำยเหตุ : (1) แนวทำงกำรขับเคลื่อนภำรกิจของกรมบัญชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2563

และประเมินผลตำมกฎหมำยและระเบียบกำรคลัง

4. เสนอรำยงำนต่อที่ปรึกษำฯ เพื่อรับทรำบผลกำรดูงำน ติดตำม

ร้อยละ

แผน

3. ลงพื้นที่ดงู ำน ตรวจติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินกำร

ตำมกฎหมำยและระเบียบกำรคลัง

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

กำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยและระเบียบกำรคลัง

2. ประชุมหำรือ เตรียมกำรลงพื้นที่เพื่อดูงำน ตรวจติดตำมและประเมินผล

และเสนอที่ปรึกษำฯ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรดำเนินโครงกำร

1. สำรวจ คัดเลือก และประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐ

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

5

ม.ค.

5

ก.พ.

5

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

5

10

ส.ค.

5

10

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

1.1 โครงกำรตรวจติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยและระเบียบกำรคลัง (1)

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.2 โครงการกาหนดให้ส่วนราชการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้มาตรฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วย
ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สาหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ (1)
1. หลักการและเหตุผล
คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เมื่ อ วัน ที่ 2 เมษายน 2562 เห็ น ชอบในหลั ก การการออกเอกสาร
หลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยให้ถือเป็นหลักปฏิบัติ
ในการตรากฎหมายว่าบรรดาการขออนุ ญ าต การอนุ ญ าต การออกใบอนุ ญ าต และใบแทนใบอนุ ญ าต
รวมตลอดทั้งการอนุมัติ การแจ้ง การขึ้นทะเบียน การจดทะเบียน การรับรอง และการออกใบเสร็จรับเงิน
ด้วยนั้ น ให้เป็น ไปตามหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการหรือผู้มีอานาจเกี่ยวกับการนั้นกาหนด ทั้งนี้
วิธีดาเนิน การให้ดาเนิน การทางดิจิทัล ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ซึ่งต่อมาสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้มีการประกาศ
ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วย
ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สาหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ เพื่อกาหนดโครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์
ในรูปแบบ XML (Extensible Markup Language) ให้ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐานสากล และเพื่อ ให้ ห น่ ว ยงาน
ของรัฐนาไปใช้เป็นมาตรฐานประกอบการจัดทาข้อมูลในใบเสร็จรับเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 กาหนดให้ในการจัดเก็บหรือรับชาระเงินให้ส่วนราชการ ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บ
หรือรับชาระเงินนั้นออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด และให้มีสาเนาเย็บติดไว้กับเล่ม
อย่างน้อยหนึ่งฉบับ หรือตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังกาหนด
รูปแบบใบเสร็จรับเงินของส่วนราชการให้สามารถจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม หรือเป็นใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ออกด้วย
เครื่องคอมพิว เตอร์ที่ ห น่ ว ยงาน โดยต้องมีรายการครบถ้ว น 11 รายการตามที่กระทรวงการคลั งกาหนด
ซึ่งยั งไม่ครอบคลุ มถึงการออกใบเสร็ จรับเงินอิเล็ กทรอนิ กส์ ดังนั้น เพื่ อให้ ส่ วนราชการสามารถออกใบเสร็จ
รับเงิน อิเล็ กทรอนิ กส์ผ่ านระบบดิจิทัล เป็ นการอานวยความสะดวกให้ กับ ประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี
ข้างต้น และเป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง โดยตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1
การเป็นกลไกกากับการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Smart Regulator : SR) จึงเห็นควรกาหนดให้
ส่ วนราชการใช้ใบเสร็จ รั บ เงิน อิเล็ กทรอนิก ส์ ภ ายใต้มาตรฐานด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
ที่จาเป็น ต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สาหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ เพื่อให้
สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป

2. สาระสาคัญ
1. ศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะมาตรฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ จ าเป็ น
ต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สาหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ ที่สานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) กาหนด
2. รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ จากส่ ว นราชการในกรณี ที่ ก ระทรวงการคลั ง
จะกาหนดให้ส่ วนราชการใช้ใบเสร็จ รับ เงินอิเล็กทรอนิกส์ภ ายใต้มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่จาเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สาหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ
3. ออกหนังสือสั่งการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
ของส่วนราชการ
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
2,500 บาท งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
2,500
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ส่ ว นราชการมี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ในการใช้ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
ส่วนราชการภายใต้มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สาหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ
2. ส่วนราชการสามารถตอบสนองการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลโดยการออกเอกสาร
หลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน

7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการใช้ ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องส่ ว นราชการ
ที่กระทรวงการคลังกาหนดเป็ นแนวทางในการกาหนดรูปแบบมาตรฐานของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งส่ ว นราชการที่ จ ะใช้ ใบเสร็ จ รั บ เงิน อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในการปฏิ บั ติ งานได้ จะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาระบบงาน
ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ดังนั้น หากส่วนราชการไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการดาเนินการ
ดังกล่าว อาจทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ครอบคลุมทุกส่วนราชการ
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกฎหมาย
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพโปร่งใส
ถูกต้อง คุ้มค่า
และตรวจสอบได้ทาให้
สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
มีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการกาหนดการใช้
ใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ความเหมาะสม สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

10

ต.ค.

5

พ.ย.

10

ธ.ค.

หมำยเหตุ : (1) แนวทำงกำรขับเคลื่อนภำรกิจของกรมบัญชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2563

5. เสนออธิบดีฯ พิจำรณำลงนำม

อิเล็กทรอนิกส์ตำมควำมเห็นของส่วนรำชกำร

4. ปรับปรุงแก้ไขร่ำงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตใิ นกำรใช้ใบเสร็จรับเงิน

แผน

ร้อยละ

ให้สว่ นรำชกำรพิจำรณำ เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

จำกส่วนรำชกำร

แผน

ร้อยละ

แผน

3. ส่งร่ำงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตใิ นกำรใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

2. ยกร่ำงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตใิ นกำรใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สพธอ.)

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภำครัฐ ที่สำนักงำนพัฒนำ

ร้อยละ

กำรสื่อสำรที่จำเป็นต่อธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ว่ำด้วยข้อควำม

ร้อยละ

แผน

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

1. ศึกษำข้อเสนอแนะมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำหนด

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

10

ม.ค.

5

ก.พ.

10

มี.ค.

5

5

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

5

ส.ค.

5

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ที่จำเป็นต่อธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์วำ่ ด้วยข้อควำมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภำครัฐ (1)

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

1.2 โครงกำรกำหนดให้ส่วนรำชกำรใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ภำยใต้มำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.3 โครงการกาหนดให้หน่วยงานของรัฐนาเงินนอกงบประมาณมาฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง
ตามนัยมาตรา 61 กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (1)
1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 62 บัญญัติให้รัฐต้องรักษา
วินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืน
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ และจั ด ระบบภาษี ใ ห้ เกิ ด ความเป็ น ธรรมแก่ สั ง คม
ซึ่งพระราชบั ญ ญั ติ วินั ยการเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลใช้ บังคับแล้ ว เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
โดยมาตรา 61 บั ญ ญั ติ ให้ เงิน นอกงบประมาณให้ มี เท่ าที่ จ าเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ
การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณ นั้น ทั้งนี้ให้นาความในมาตรา 37 วรรคสอง
มาใช้บังคับกับการใช้จ่ ายเงินนอกงบประมาณด้วยโดยอนุโลมและให้นาเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน
ของรัฐให้นามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรื อได้ทาความตกลง
กับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น
กรมบัญชีกลางมีภารกิจเกี่ยวกับการกากับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เป็น
ไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงาน
ของรัฐถือปฏิบัติ ตลอดจนการให้บริการคาแนะนาปรึกษาด้านการเงินการคลัง การบริหารเงินนอกงบประมาณ
และด้ านอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ดั งนั้ น เพื่ อเป็ น การรั กษาวิ นั ยการเงิ น การคลั งเกี่ ยวกั บ เงิ น นอกงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงเห็นควรกาหนดแนวปฏิบัติในการนาเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน
ของรัฐฝากไว้ที่กระทรวงการคลั ง เพื่อให้เป็นไปตามนัยมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561
2. สาระสาคัญ
1. สารวจข้อมูลการเก็บรักษาเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ
2. รับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการนาเงินนอกงบประมาณ
ของหน่วยงานของรัฐฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง
3. ก าหนดแนวปฏิ บั ติ ใ นการน าเงิ น นอกงบประมาณของหน่ ว ยงานของรั ฐ ฝากไว้ ที่
กระทรวงการคลัง
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
มีนาคม 2564 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
3,000 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
1,000
-

ไตรมาสที่ 3
2,000
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. รัฐบาลมีข้อมูลจานวนเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่เป็นปัจจุบัน
2. หน่วยงานของรัฐมีแนวปฏิบัติในการนาเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐฝากไว้ที่
กระทรวงการคลังเป็นแนวทางเดียวกัน
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกฎหมาย
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและ
เป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยงานรัฐมีวิธีปฏิบัติ
ในการนาเงินนอก
งบประมาณฝากไว้
ที่กระทรวงการคลัง

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

3. จัดทำรำยงำนเสนอที่ปรึกษำฯ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หมำยเหตุ : (1) แนวทำงกำรขับเคลื่อนภำรกิจของกรมบัญชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2563

ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ของหน่วยงำนภำครัฐ

2. รวบรวม และจัดทำสรุปข้อมูลเงินนอกงบประมำณประเภทเงินฝำกคลัง

ของหน่วยงำนภำครัฐ

1. สำรวจข้อมูลเงินนอกงบประมำณประเภทเงินฝำกคลัง

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
ม.ค.

ก.พ.

15

มี.ค.

15

เม.ย.

15

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

15

มิ.ย.

15

ก.ค.

5

15

ส.ค.

5

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

1.3 โครงกำรกำหนดให้หน่วยงำนของรัฐนำเงินนอกงบประมำณมำฝำกไว้ที่กระทรวงกำรคลังตำมนัยมำตรำ 61 กฎหมำยว่ำด้วยวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561(1)

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ด้านที่ 2 ด้านบัญชีภาครัฐ
2.1 โครงการพัฒนาผู้ทาบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ (1)
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงการคลังได้กาหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ผู้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 โดยมีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อให้ การจัดท าบั ญ ชีและรายงานการเงิน ในหน่ว ยงานของรัฐ มีคุ ณ ภาพ
และเป็ น ที่ น่ าเชื่อถื อเป็ น ไปตามมาตรฐานสากล ส่ งผลให้ ผู้ บริห ารในแต่ล ะระดับ ได้ รับ ข้อมูล ทางการเงิน
ที่ถูกต้อง ตรงเวลาในการตัดสิน ใจบริห ารการดาเนินงานอย่า งมีประสิ ทธิภาพและเกิดความคุ้มค่ากับภาษี
ของประชาชนต่อไป
กระทรวงการคลัง ได้กาหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ผู้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ซึ่งตามหลักเกณฑ์ฯ กาหนดให้
(1) ผู้ทาบั ญ ชีของหน่วยงานของรัฐที่มีคุณ สมบัติด้านคุณ วุฒิ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กาหนดและ (2)
ผู้ ท าบั ญ ชีของหน่ ว ยงานของรัฐ ทั้ งหมด ต้อ งเข้ ารับการพั ฒ นาความรู้ท างวิช าชีพ ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ
และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ดังนั้น กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่ต้องดาเนิน การกากับดูแลหลักเกณฑ์ วิธีการ
และระยะเวลาการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และพัฒ นาผู้ทาบั ญชีหน่วยงานของรัฐให้มีความรู้ทางวิชาชีพที่เหมาะสมกับงานบัญชีของแต่ละหน่วยงาน
ของรัฐที่กาหนดให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีต่อไป
2. สาระสาคัญ
1. จัดทาร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการพัฒ นาผู้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
ที่มีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กาหนด
2. จัดทาร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
ของผู้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
3. เสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ ตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
4. เสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ ตามข้อ 2.3 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ต่ออธิบดี
กรมบัญชีกลางพิจารณาต่อไป
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการพัฒนาผู้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัติ
ด้านคุณวุฒิไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กาหนด
2. มี ห ลั ก เกณฑ์ วิธีก าร และระยะเวลาการพั ฒ นาความรู้ต่อ เนื่ อ งทางวิช าชี พ บั ญ ชีข อง
ผู้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมาย
3. มีหลักสูตรสาหรับการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ตามข้อ 1 และข้อ 2 สาหรับผู้ทาบัญชี
ของหน่วยงานของรัฐตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญและสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการอย่างจริงจัง
2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความสนับสนุนในการทากิจกรรมอย่างเต็มที่
3. มีการทางานเป็นทีมและมีประสิทธิภาพ
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองบัญชีภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพโปร่งใส
ถูกต้อง คุ้มค่า
และตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
มีแนวทางการฝึกอบรม
ผู้ทาบัญชีของหน่วยงาน
ของรัฐที่ช่วยเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ทาบัญชีฯ
ให้มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพบัญชี

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ที่ดำเนินกำร

ที่
5

ต.ค.

5

พ.ย.

5

5

ธ.ค.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

ความเห็นในประเด็นที่สาคัญเพื่อประกอบการแก้ไขร่างหลักเกณฑ์ฯ

7. ปรับแก้ร่างหลักเกณฑ์ฯ เสนออธิบดีฯ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ และสรุป

ทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ

5. จัดทาร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการพัฒนาความรู้ตอ่ เนื่อง

ของหน่วยงานของรัฐที่มคี ุณสมบัตดิ า้ นคุณวุฒิไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ

4. จัดทาร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการพัฒนาผู้ทาบัญชี

ทางวิชาชีพบัญชี

3. ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ตอ่ เนื่อง

2. กาหนดหลักสูตรด้านบัญชีภาครัฐสาหรับผู้ทาบัญชีหน่วยงานของรัฐ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายการทางบัญชี

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

5

ม.ค.

5

5

ก.พ.

5

5

มี.ค.

5

5

5

เม.ย.

5

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

5

มิ.ย.

5

ก.ค.

2.1 โครงกำรพัฒนำผู้ทำบัญชีของหน่วยงำนภำครัฐ (1)

5

5

ส.ค.

10

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ด้านที่ 3 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.1 ด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.1.1 โครงการปรับปรุงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง
ระเบี ย บ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ อ อกตามความนั ย พระราชบั ญ ญั ติ นี้
มีผลบังคับใช้มาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานของรัฐผู้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ เห็นถึงความจาเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประกอบกับกรมบัญชีกลางได้มีคาสั่ง
ที่ ก. 494/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานปฏิรูปกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมีอานาจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้างของภาครัฐ พร้อมจัดทาร่างพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งกฎกระทรวง
ระเบี ยบ ประกาศที่ออกตามความนั ยร่างพระราชบัญญั ติฯ ดังนั้นเพื่อให้ การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนชัดเจนในทางปฏิบัติและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจน
สามารถสร้างความมั่นใจให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ผู้ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กรมบัญ ชีก ลางเป็นหน่ วยงานกากับดูแล
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงทาโครงการปรับปรุงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐขึ้น
2. สาระสาคัญ
วัตถุประสงค์
1. กาหนดโครงสร้างกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐหน่วยงานของรัฐ
ให้มคี วามคล่องตัวยิ่งขึ้น
2. ให้หน่วยงานของรัฐสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความรวดเร็ว คล่องตัวในการปฏิบัติงาน
3. ให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และช่วยแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ขั้นตอนและกิจกรรม
1. ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พร้ อมทั้ งจัดท าร่างพระราชบัญญั ติ ฯ (ที่ปรับปรุงแก้ไข) รวมทั้ งกฎกระทรวง ระเบี ยบ ประกาศ
ที่ออกตามความนัยร่างพระราชบัญญัติฯ
2. กาหนดแนวทางการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติฯ ที่ปรับปรุงแก้ไข

3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/
/
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
มกราคม 2564 ถึง เมษายน 2564
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัว
2. แนวทางและแนวปฏิ บั ติ ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างภาครัฐ ที่ มี ค วามเหมาะกั บ สถานการณ์
ณ ปัจจุบัน และชัดเจนมากขึ้น
3. สร้ างความเข้ าใจ และเชื่อ มั่ น แก่ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ านการจั ด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐ
ในการปฏิบัติหน้าที่
4. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
1. ต้ อ งศึ ก ษา วิ เคราะห์ ปั ญ หาในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ อย่ า งถ้ ว นถี่ ให้ ค รอบคลุ ม
ทุ กประเด็ น ที่ เป็ น อุ ป สรรคต่ อการจั ดซื้ อ จัด จ้างภาครัฐ ที่ จาเป็ น ต้ องได้ รับ การแก้ไขอย่ างเร่งด่ ว น เพื่ อ ให้
หน่วยงานของรัฐสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างคล่องตัวและถูกต้อง
2. ทรรศนะและความเห็ น ที่ ห ลากหลาย รวมถึงความเชื่ อมโยงหรือผลกระทบที่ ตามมา
เมื่อนามาประกอบใช้กับกฎหมายหรือระเบียบอื่น ๆ
3. กลยุ ท ธ์ ที่ ส าคั ญ ในการเชื่ อ มโยงระหว่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกัน
8. ข้อเสนอแนะ
ผลกระทบจากการปรับปรุงแก้ไขนโยบายภาครัฐ ควรศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในขั้นตอน
ของผู้ปฏิบัติงานว่าเหมาะสมหรือสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการพัสดุภาครัฐ

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและ
เป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
มีประสิทธิภาพ
และคล่องตัว

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

3. ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นงานจ้างออกแบบ

แผน

11. เสนอรัฐมนตรีลงนามเสนอคณะรัฐมนตรี
ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

และการบริหารพัสดุภาครัฐ (กนบ.)

10. เสนอร่างแก้ไขฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

9. ทบทวนแก้ไขร่างฯ จากการรับฟังความคิดเห็น

เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น

8. นาร่างการปรับปรุงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

และการบริหารพัสดุภาครัฐ (กนบ.)

7. เสนอร่างแก้ไขฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ (กวจ.)

แผน

ร้อยละ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (อกจ.)

6. เสนอร่างแก้ไขฯ ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง

แผน

ร้อยละ

แผน

5. เสนอร่างแก้ไขฯ ต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปัญหาปัญหา

4. ยกร่างกฎหมาย

ร้อยละ

ร้อยละ

หรือควบคุมงานก่อสร้าง (ภาคเอกชน เช่น สภา สมาคม)

หรือควบคุมงานก่อสร้าง (หน่วยงานภาครัฐ)

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

2. ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นงานจ้างออกแบบ

1. รวบรวมความเห็นประเด็นการแก้ไขกฏหมาย

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

5

ม.ค.

10

10

10

10

10

ก.พ.

10

10

10

มี.ค.

5

10

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

3.1.1 โครงกำรปรับปรุงกฎหมำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3.1.2 โครงการศึกษาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างแบบออนไลน์ (1)
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยความก้าวหน้ าของเทคโลยีในปัจจุบัน รวมถึงระบบอินเตอร์เน็ตที่ได้เข้ามามีบทบาท
สาคัญในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการทางานธุรกิจ การบริการ การสืบค้นข้อมูล การซื้อขาย
ผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อ ระบบออนไลน์ หน่ ว ยงานของรั ฐ สามารถใช้ ป ระโยชน์ ดั ง กล่ า วมาพั ฒ นา
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยการจัดซื้อจัดจ้างแบบออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น
ในการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้ าง แนวทางดังกล่าวสามารถเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดเวลาในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยปัจจุบันการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบออนไลน์ยังไม่มีการกาหนดกฎ ระเบียบภายใต้
กฎหมายการจั ดซื้อจั ดจ้ างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ เพื่อเอื้ออานวยต่อการจัดซื้อจัดจ้า งแบบออนไลน์
จึงส่ งผลให้ ไม่มีการดาเนิ น การดังกล่ าวอย่างเป็น รูปธรรมทาให้ เกิดข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้อง ทั้ งจาก
หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนให้มีการรองรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในส่วนดังกล่าว
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ของหน่วยงานของรัฐสามารถดาเนินการ
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ม าตรฐาน และมี ห ลั ก เกณฑ์ แนวปฏิ บั ติ ที่ ส ามารถพั ฒ นาการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว สอดคล้องกับ แนวทาง
การด าเนิ น งานยุ ค ดิ จิ ทั ล กรมบั ญ ชี ก ลางในฐานะที่ เป็ น หน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐจึงเห็นสมควรจัดทาโครงการศึกษาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างแบบออนไลน์
2. สาระสาคัญ
วัตถุประสงค์
1. ให้ หน่ วยงานของรั ฐมี แนวทางการปฏิ บั ติ เกี่ ยวกับการจั ดซื้ อจัดจ้างสิ นค้ าแบบออนไลน์
ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. สนับสนุนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น คล่องตัว
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐมากขึ้น
ขั้นตอนและกิจกรรม
1. ศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างแบบออนไลน์
2. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกันกาหนดแนวทางปฏิบัติ
3. จั ดท าร่ างหลั กเกณฑ์ และนาเสนอคณะกรรมการวินิ จฉัยปัญ หาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อพิจารณา

3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/
/
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง สิงหาคม 2564
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. หน่วยงานของรัฐมีหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างแบบออนไลน์ที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับยุคดิจิทัล
2. สะดวก และประหยัดเวลา
3. สินค้าและบริการมีให้เลือกหลากหลาย และสามารถเปรียบเทียบได้
4. ได้ สิ น ค้าและบริ การที่ ตรงความต้ องการของหน่ ว ยงานของรัฐ โดยเฉพาะกรณี ที่ ไม่ มี
ในประเทศและสั่งซื้อจากต่างประเทศ
5. เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดซื้อจัดจ้างที่มากขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐ นอกจากการจัดซื้อ
จัดจ้างในกรณีปกติ
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
1. การลงทะเบี ย นที่ เว็ บ ไซต์ ก่ อ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเพื่ อ การ Login ต้ อ งเป็ น หน่ ว ยงาน
หรือบุคคล รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้ในการลงทะเบียน เช่น กรณีต้องชาระด้วยบัตรเครดิต PayPal หรือทาง
ตัวกลางชาระเงินอื่น ๆ
2. ไม่มีหลักประกันสัญญา
3. ต้องชาระเงินล่วงหน้าทั้งหมดก่อนถึงจะได้รับสินค้า หรือได้รับการจัดส่งสินค้า
4. ปัญหาชาระเงินแล้วไม่ได้รับสินค้า หรือได้รับสินค้าไม่ตรงตามวันและเวลาที่กาหนด
5. ปัญหาการตรวจรับ เช่น ปัญหาสินค้าไม่เป็นไปตามความต้องการ ไม่เป็นไปตามสเปค
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ตั้งไว้ และสินค้าเสียหายหรือไม่ครบจานวนจากการจัดส่ง
6. การรั บ ประกั น สิ น ค้ า และการส่ ง สิ น ค้ า คื น ต้ น ทางเพื่ อ เปลี่ ย นสิ น ค้ า หรื อ ขอเงิ น คื น
ต้องดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่

8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการพัสดุภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ถูกต้อง คุ้มค่า
และตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยงานของรัฐ
มีหลักเกณฑ์การจัดซื้อ
จัดจ้างแบบออนไลน์
ที่เหมาะสม

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ที่ดำเนินกำร

ที่

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

5

ต.ค.

5

พ.ย.

5

ธ.ค.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

4. เสนออธิบดีฯ ลงนาม

3. เสนอคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

และระเบียบฯ ที่แก้ไข

พิจารณาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ และร่าง พ.ร.บ.

2. เสนอคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ที่เกี่ยวข้อง

1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลแก้ไขพระราชบัญญัติ และระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

5

ม.ค.

5

ก.พ.

15

มี.ค.

15

เม.ย.

15

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

10

ส.ค.

3.1.2 โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบบออนไลน์ (1)

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3.1.3 โครงการศึกษาแนวทางปฏิบัติในการจัดทาร่างขอบเขตของงานกรณีเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 65
บัญญัติว่าในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา 55 (1) หรือ (2) ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการ
โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสาคัญ โดยให้คานึงถึง
เกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย ดังต่อไปนี้
1. ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
2. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
3. บริการหลังการขาย
4. พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
6. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีที่กาหนดให้ มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก
7. เกณฑ์อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 83 กาหนดว่าในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธี
ประกาศเชิญ ชวนทั่วไปหรื อวิธีคัดเลือก ให้ ห น่วยงานของรัฐ ดาเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสาคัญ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (2) การซื้อหรือจ้างที่มี
ความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือเทคนิคเฉพาะ จาเป็นต้องคัดเลือกพัสดุมีคุณภาพดีตามความต้องการใช้
งานของหน่วยงานของรัฐนั้ น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด กรณีนี้หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์ อื่นตามความในมาตรา 65 วรรคหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติถู กต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่น ประกอบและจาเป็นต้องใช้
เกณฑ์ เดีย วในการพิจ ารณาให้ ใช้เกณฑ์ราคา ปัจจุบันในการดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างหน่วยงานของรัฐ
หลายแห่งได้กาหนดเงื่อนไขในเรื่องเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเป็นเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไม่ชัดเจน
โดยไม่กาหนดเกณฑ์ย่อยในการพิจารณาตั้งแต่ในร่างขอบเขตของงานและในเอกสารประกวดราคาหรือ
หนังสือเชิญชวน ซึ่งก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน จึงจาเป็นต้องกาหนด
แนวทางปฏิบั ติการจั ดทาร่างขอบเขตของงานกรณี เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ให้ ห น่วยงานของรัฐ
มีแนวในการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าว

2. สาระสาคัญ
วัตถุประสงค์
1. หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการปฏิบัติในการจัดทาร่างขอบเขตของงานกรณีเกณฑ์ราคา
ประกอบเกณฑ์อื่น
2. สนับสนุนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ลดปริมาณการอุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ
ขั้นตอนและกิจกรรม
1. ศึกษา และวิเคราะห์ การกาหนดขอบเขตของงานกรณี เกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์ อื่น
อื่น ของหน่ ว ยงานของรั ฐ จากตัว อย่ างการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ข องคณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ แ ละข้ อ
ร้องเรียน
2. ดาเนินการจัดทาร่างแนวทางฯ
3. ออกแนวทางเพื่อแจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/
/
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการปฏิบัติในการจัดทาร่างขอบเขตของงานกรณีเกณฑ์ราคา
ประกอบเกณฑ์อื่น
2. ลดปริมาณการอุทธรณ์
3. ขอบเขตของงานกรณีเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นของหน่วยงานของรัฐก่อให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
-

8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการพัสดุภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและ
เป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยงานของรัฐ
มีแนวทางการปฏิบัติ
ในการจัดทาร่างขอบเขต
ของงานกรณีเกณฑ์
ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

5. แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐเพื่อถือปฏิบัติ

4. เสนออธิบดีฯ ลงนาม

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

3. ยกร่างแนวทางเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง

2. สรุปผลการศึกษา และนาเสนอที่ปรึกษาฯ เพื่อพิจารณา

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ

แผน

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

1. ศึกษา และรวบรวมข้อมูลแก้ไขพระราชบัญญัติ และระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

20

20

ต.ค.

5

พ.ย.

5

ธ.ค.

5

ม.ค.

5

ก.พ.

5

มี.ค.

5

เม.ย.

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

5

มิ.ย.

5

ก.ค.

5

ส.ค.

10

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

3.1.3 โครงกำรศึกษำแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดทำร่ำงขอบเขตของงำนกรณีเกณฑ์รำคำประกอบเกณฑ์อนื่

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3.1.4 โครงการศึกษาแนวการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยกรมบั ญ ชี ก ลาง กระทรวงการคลั ง ได้ พั ฒ นาระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มีเจตนารมณ์เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
โดยใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐมีความโปร่งใส และป้องกันปัญหา
การทุจริต แต่ในปัจจุบันระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไม่สามารถดาเนินการแบบออนไลน์ ได้ครบทุกขั้นตอน ได้แก่
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินในการจัดหาไม่เกิน 500,000 บาท) การทาสัญญา การตรวจรับ
รวมถึงการจัดทาสัญญาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกระบวนการทางานของหน่ว ยงานภาครัฐ ประกอบ
กับปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐที่ต้อง Work from home
ดังนั้ น เพื่อให้ การปฏิบั ติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐในอนาคต
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว สามารถส่งมอบบริการให้กับประชาชน
ได้อย่างต่อเนื่ องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒ นาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ให้เป็นระบบออนไลน์ครอบคลุมครบทุกขั้นตอน และผลักดันให้หน่วยงานของรัฐ
มี ก ารพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การภายใน (Back office) เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งฯ เช่ น ขั้ น ตอนการ
ทาหนังสือเสนอการพิจารณาผล/อนุมัติ การทาหนังสือเชิญชวน เป็นต้น ให้เป็นระบบออนไลน์ และสามารถ
เชื่อมโยงกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครั ฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้ โดยคานึงถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับในการจัดซื้อจัดจ้างฯ เช่น ลายเซ็ นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯแบบออนไลน์เป็นไป
อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ด้วย
2. สาระสาคัญ
วัตถุประสงค์
1. หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาสัญญาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ปรับปรุงการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ในระบบ e-GP ปัจจุบัน ด้านการลงนาม
ในสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงานของรัฐและผู้ค้ากับภาครัฐ) การวางหลักประกันสัญญาอิเล็กทรอนิกส์
การแก้ไขและการยกเลิกสัญญาอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนและกิจกรรม
1. ศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการจัดทาสัญญาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางปฏิบัติ
3. จัดทาร่างแนวทางจัดทาสัญญาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นาเสนอคณะกรรมการวินิจฉัย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อพิจารณา

3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/
/
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. สะดวก และประหยั ดเวลาในการดาเนิน การของหั วหน้าหน่ว ยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่
และผู้ประกอบการในส่วนของการลงนามในสัญญา การวางหลักประกันสัญญา การแก้ไขและยกเลิกสัญญา
ในระบบ e-GP ด้วยแนวทางการจัดทาสัญญาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ประหยัดทรัพยากรของหน่วยงานได้จานวนมาก เช่น กระดาษ หมึกปริ้นเตอร์ เป็นต้น
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
1. อาจจาเป็นต้องแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บางส่วนจึงจะสามารถดาเนินการจัดทาสัญญาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
2. การรองรั บ การทางานของระบบ เช่น ปัญ หาของระบบอิน เตอร์เน็ ต เครือข่าย พื้ น ที่
จัดเก็บข้อมูล และความเสถียรของระบบ เป็นต้น
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองพัสดุภาครัฐ

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ถูกต้อง คุ้มค่า
และตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
มีแนวทางการจัดทาสัญญา
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

5. เสนออธิบดีฯ ลงนาม

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

4. ยกร่างแนวทางเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง

3. นาเสนอผลการศึกษาต่อที่ปรึกษาฯ เพื่อพิจารณา

2. สรุปผลการศึกษา

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ

แผน

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

1. ศึกษา และรวบรวมข้อมูลแก้ไขพระราชบัญญัติ และระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

5

ต.ค.

5

พ.ย.

5

ธ.ค.

5

ม.ค.

5

ก.พ.

5

มี.ค.

20

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

10

ส.ค.

10

ก.ย.

3.1.4 โครงกำรโครงกำรศึกษำแนวกำรลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3.1.5 โครงการศึกษาแนวทางปฏิบัติในการกาหนดเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
(Price Performance) ในการจัดงาน Event (1)
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญ ญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 65
วรรคหนึ่ งบั ญ ญั ติว่า “ในการพิ จ ารณาคัดเลื อกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา 55 (1) หรือ (2) ให้ ห น่วยงาน
ของรัฐดาเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้ งานเป็นสาคัญ
โดยให้ ค านึ งถึ งเกณฑ์ ร าคาและพิ จ ารณาเกณฑ์ อื่ น ประกอบด้ ว ย” ประกอบระเบี ย บกระทรวงการคลั ง
ว่าด้ว ยการจัดซื้อจั ดจ้ างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 83 (2) กาหนดว่า “การซื้อหรือจ้าง
ที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือเทคนิคเฉพาะ จาเป็นต้องคัดเลือกพัสดุมีคุณภาพดีตามความต้อ งการใช้
งานของหน่วยงานของรัฐนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถ
ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตามความในมาตรา 65 วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มี
คุณภาพและมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุด เป็ นผู้ชนะการซื้อหรือจ้ างหรือเป็นผู้ได้รับ
การคั ด เลื อ ก แต่ ห ากหน่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ อ าจเลื อ กใช้ เกณฑ์ อั น ประกอบและจ าเป็ น ต้ อ งใช้ เกณฑ์ เดี ย ว
ในการพิ จ ารณาให้ ใช้ เกณฑ์ พิ จ ารณา เนื่ องจากปั จจุ บั นยั งมี ห น่ ว ยงานของรัฐ กาหนดเกณฑ์ การประเมิ น
ค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ในการจัดงาน Event ยังไม่มีความชัดเจน มีผลทาให้ เกิด
ปัญหาในการอุทธรณ์และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาที่ ไม่เป็นธรรม
ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน แจ้งให้หน่วยงานของรัฐต้องยกเลิกการ
จัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น เนื่องจากขัดกับหลักการตามนัยมาตรา 8 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ ต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้ถูกต้อง ตามนัยมาตรา 119 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ ดังนั้ น จึงจาเป็ น ต้องพิจารณากาหนดแนวทางปฏิบัติ ในการกาหนดเกณฑ์ การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ในการจัดงาน Event เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเดียวกัน
2. สาระสาคัญ
วัตถุประสงค์
1. หน่ ว ยงานของรัฐ มี แนวทางปฏิบั ติ ในการก าหนดเกณฑ์ การประเมิน ค่าประสิ ทธิภ าพ
ต่อราคา (Price Performance) ในการจัดงาน Event
2. สนับสนุนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ลดปริมาณการอุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ
ขั้นตอนและกิจกรรม
1. ศึกษา และวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติในการกาหนดเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ
ต่อราคา (Price Performance) ในการจัดงาน Event จากตัวอย่างการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

2. จั ด ท าร่ างแนวทางปฏิ บั ติ ในการกาหนดเกณฑ์ การประเมิ น ค่ าประสิ ท ธิภ าพต่อ ราคา
(Price Performance) ในการจัดงาน Event
3. ออกแนวทางเพื่อแจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/
/
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. หน่ ว ยงานของรัฐ มี แนวทางปฏิบั ติ ในการก าหนดเกณฑ์ การประเมิน ค่าประสิ ทธิภ าพ
ต่อราคา (Price Performance) ในการจัดงาน Event
2. ลดปริมาณการอุทธรณ์
3. ขอบเขตของงานการจั ด งานของหน่ ว ยงานของรัฐ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเป็ น ธรรมต่ อ ผู้ ยื่ น
ข้อเสนอ
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการพัสดุภาครัฐ

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและ
เป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยงานของรัฐ
มีแนวทางปฏิบัติในการ
กาหนดเกณฑ์การประเมิน
ค่าประสิทธิภาพต่อราคา
(Price Performance)
ในการจัดงาน Event

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

20

20

ต.ค.

5

พ.ย.

5

ธ.ค.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

5. แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

4. เสนออธิบดีฯ ลงนาม

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

3. ยกร่างแนวทางเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง

แผน

2. สรุปผลการศึกษา และนาเสนอผลการศึกษาต่อที่ปรึกษาฯ เพื่อพิจารณา
ร้อยละ

ร้อยละ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ

แผน

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

1. ศึกษา และรวบรวมข้อมูลแก้ไขพระราชบัญญัติ และระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

5

ม.ค.

5

ก.พ.

5

มี.ค.

5

เม.ย.

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

5

มิ.ย.

5

ก.ค.

5

ส.ค.

10

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

3.1.5 โครงกำรศึกษำแนวทำงปฏิบัติในกำรกำหนดเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) ในกำรจัดงำน Event (1)

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3.2 ด้านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.2.1 โครงการจ้างพัฒนาระบบการคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2
1. หลักการและเหตุผล
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 13 มี น าคม 2555 เห็ น ชอบตามที่ ก ระทรวงการคลั ง
เสนอให้ใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วย แนวทาง
วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างอาคาร หลั กเกณฑ์ การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ ยม และหลั กเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน โดยให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติเมื่อพ้นกาหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติ
โดยทุกครั้งที่มีการจ้างก่อสร้างหน่วยงานเจ้ าของโครงการงานก่อสร้างจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด
ราคากลางขึ้น เพื่อคานวณราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กาหนด แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานหลายส่วนมีความเข้าใจหลักเกณฑ์ฯ คลาดเคลื่อน เกิดข้อผิดพลาด หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่าง
และใช้ระยะเวลาในการคานวณราคากลางงานก่อสร้างค่อนข้างมาก ทาให้ราคากลางงานก่อสร้างสูงหรือต่ากว่า
ความเป็นจริง ส่งผลให้ราชการเสียประโยชน์และไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลนามาใช้ในการตัดสินใจในการ
วางแผนหรือกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศได้
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการ
กากับ ดู แ ลและรั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ การก าหนดราคากลางงานก่ อ สร้างของทางราชการ ได้ น าหลั ก เกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่มาพัฒ นาเป็นระบบคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามสัญญาเลขที่ 66/2557 ลงวันที่ 18 กันยายน 2557 เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 44,500,000 บาท (สี่สิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) มีระยะเวลาดาเนินการ 300 วัน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว
ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงาน จัดทาคู่มือการใช้งาน โปรแกรมสาธิต สื่อการสอน
แบบ e-Learning และตั้งศูน ย์รับโทรศัพท์ (Call Center) และเริ่มต้นใช้งานระบบคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรกกับส่วนราชการนาร่อง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมโยธาธิการ
และผั งเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน ทั้ งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภ าค
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ต่อมาขยายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มใช้งานระบบคานวณราคากลางฯ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สาหรับโครงการงานก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท
ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 35 กาหนดให้
คณะกรรมการราคากลางต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

เมื่อได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ ประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย
กรมบั ญ ชีกลางได้ตระหนักถึงการใช้จ่ายของรัฐ บาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในการ
พัฒ นาโครงสร้ างพื้ นฐานด้านขนส่ งและระบบโลจิสติก ส์ เช่ น การพั ฒนาโครงข่ายถนน ระบบขนส่ งทางราง
ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบขนส่งทางอากาศ และระบบขนส่งทางน้า เป็นส่วนสาคัญในการสนับสนุนศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นตัวกระตุ้นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขั บเคลื่อน
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ (Fiscal Stimulus) สู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเพื่อเป็นการสนองตอบ
วิสัยทัศน์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณา
การระหว่างหน่วยงาน มีก ารทางานแบบอัจฉริยะ ให้ บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและขับเคลื่อน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง โดยการพัฒนาระบบคานวณราคากลางก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
มีเป้ าหมายให้ ห น่วยงานของรัฐ ส่ วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐ วิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
ของรัฐทั่วประเทศใช้เป็นเครื่องมือในการคานวณราคากลางงานก่อสร้างสอดคล้องตามหลักวิชาช่าง เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดข้อผิดพลาด บูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบและครบวงจร สามารถวาง
แผนการใช้เงินงบประมาณได้อย่างคุ้มค่าสมเหตุสมผลเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
เกิดการแข่งขันอย่างเปิดเผย โปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
2. สาระสาคัญ
1. สารวจและรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งานระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
2. ออกแบบ พัฒนาระบบฯ และติดตั้งระบบงาน จานวน 10 ระบบงาน ดังต่อไปนี้
2.1 ระบบถอดแบบก่อสร้าง
2.2 ระบบการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
2.3 ระบบ Factor F
2.4 ระบบข้อมูลวัสดุก่อสร้าง
2.5 แบบฟอร์มมาตรฐานการเปิดเผยราคากลาง
2.6 ระบบรายงาน
2.7 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น เช่น ข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างจากสานักดัชนี
เศรษฐกิจ การค้า ข้อ มูล ราคาวัส ดุก่ อสร้างจากส านั ก งานพาณิ ช ย์จั งหวัด ข้ อมู ล ราคามาตรฐานครุภั ณ ฑ์
และสิ่ งก่ อ สร้ า งจากส านั ก งบประมาณ ข้ อ มู ล ของโครงการที่ มี ร าคาของผู้ เสนอราคาต่ างกั บ ราคากลาง
เกินร้อยละ 15 กับระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง และรองรับการนาเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น
2.8 ระบบลงทะเบียน
2.9 ปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูล (Web Portal)

2.10 ระบบทดลองการคานวณราคากลางงานก่อสร้างงานก่อสร้างของทางราชการ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

3. ทดสอบระบบการคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ปรับแต่งระบบ
และปรับปรุงแก้ไข
4. จัดทาคู่มือการใช้งานระบบการคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น
5. จั ด อบรมการใช้ งานระบบค านวณราคากลางงานก่ อ สร้า งด้ ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หลักสูตรผู้ดูแลระบบผู้ใช้งานระดับสูง และหลักสูตรผู้ใช้งานระบบผู้ใช้
ทั่วไป สาหรับหน่วยงานนาร่องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
6. จัดทาหนังสือแนวทางการปฏิบัติงานในการใช้ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2565

5. งบประมาณ
30,000,000 ล้านบาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
3,000,000

ไตรมาสที่ 2
3,000,000
-

ไตรมาสที่ 3
18,000,000
-

ไตรมาสที่ 4
6,000,000
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒ นาแล้ ว
มีความสอดคล้องกับการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลาง ตามพระราชบัญญั ติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 35
2. หน่ วยงานของรัฐ สามารถสร้างแบบก่อสร้างมาตรฐานงานก่อสร้างผ่ านระบบเว็บ ไซต์
หรือโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาบนเครื่องผู้ใช้งาน โดยข้อมูลของการสร้างแบบมาตรฐานจะต้องเชื่อมโยงกับ
รายละเอียดหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางที่เป็นปัจจุบัน
3. ข้อมู ล การค านวณราคากลางงานก่อ สร้างมี ความถูกต้อ ง และเป็ นมาตรฐานสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลการคานวณราคากลางไปยังระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อเป็น
ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างโดยอัตโนมัติ
4. ผู้ปฏิบัติงานสามารถคานวณราคากลางงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
5. มีฐานข้อมูลของการคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐสามารถนาไปใช้
ในการตรวจสอบความถูกต้องได้
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้ อ งได้ รั บ การจั ด ส รรงบป ระมาณ เพื่ อด าเนิ นงาน เพื่ อให้ บ รรลุ เ ป้ าห มายตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดิจิทัลและยุทธศาตร์ที่
เกี่ยวข้อง
8. ข้อเสนอแนะ
1. เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการท างานของระบบการคานวณราคากลางงานก่ อ สร้างของ
ทางราชการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ สอดคล้ องตามหลักวิชาช่าง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญ ลดปริมาณการเกิดข้อผิดพลาด
3. รองรับการใช้งานระบบการคานวณราคากลางงานก่อสร้างหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและ
เป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
ระดับ 1 กาหนดขอบเขต
จัดซื้อ และลงนาม
ในสัญญา
ระดับ 2 รวบรวม
ความต้องการ
ระดับ 3 พัฒนาระบบ
ระดับ 4 อบรมการใช้งาน
ระบบงาน
ระดับ 5 ติดตั้งระบบงาน
ผลลัพธ์ (Outcome)
มีระบบคานวณราคากลางฯ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
และวิธีการกาหนด
ราคากลาง ตาม พ.ร.บ.
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
ที่มีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

100

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

1

2

3

4

5

แผน
ร้อยละ

ผู้รับจ้ำงดำเนินกำรสำรวจ และรวบรวมควำมต้องกำรให้ครบถ้วน

พร้อมทั้งออกแบบระบบงำน

2.

ฝึกอบรมกำรใช้งำนระบบ พร้อมทั้งทดลองกำรใช้งำน

ติดตั้งระบบงำนให้ครบถ้วนตำมเงื่อนไขตำมสัญญำ

6.

ร้อยละ

และแก้ไขระบบงำนให้ครบถ้วน

5.

แผน

ผู้รับจ้ำงพัฒนำระบบงำน พร้อมทั้งติดตั้ง ทดสอบ

4.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ผู้รับจ้ำงพัฒนำระบบงำน

3.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

กำหนดขอบเขตงำน จัดซื้อจัดจ้ำง และลงนำมในสัญญำ

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

10

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

10

มิ.ย.

10

10

ก.ค.

15

ส.ค.

15

ก.ย.

20

10

ต.ค.

20

10

พ.ย.

5

20

ธ.ค.

5

ม.ค.

3.2.1 โครงกำรจ้ำงพัฒนำระบบกำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำรด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2

10

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3.2.2 โครงการพัฒนาระบบอุทธรณ์ Online
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อจั ด จ้ างและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 114
ได้กาหนดให้ ผู้ค้ากับภาครัฐได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทาการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐ มีสิทธิอุทธรณ์
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ กฎกระทรวง ระเบี ย บ หรือประกาศที่ ออกตามความในพระราชบัญญั ติ นี้
เป็นเหตุให้ผู้อุทธรณ์ไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
โดยการอุทธรณ์ ต้องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายใน 7 วัน
ทาการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงาน
ของรัฐพิ จารณาและวินิ จฉัย อุท ธรณ์ ให้ แล้ วเสร็จภายใน 7 วันทาการ นั บแต่วัน ที่ได้รับอุทธรณ์ ซึ่งกรณี ที่
หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 119 ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันที่ครบกาหนด เมื่อได้รับ
รายงานจากหน่วยงานของรัฐให้คณะกรรมการพิจาณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวหากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกาหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วันนั บแต่วันที่ ครบกาหนดเวลาดังกล่ าว
และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า การอุ ท ธรณ์ ต้ อ งท าเป็ น หนั ง สื อ ลงลายมื อ ชื่ อ
ผู้อุทธรณ์ ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถระบุได้ว่ามีการยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐ
มากน้อยเพียงใดและเป็น การอุทธรณ์ ในประเด็นใด เนื่องจากไม่มีฐานข้อมูลดังกล่าวและกรณีที่หน่วยงาน
ของรั ฐ ไม่ เห็ น ด้ ว ยกั บ อุ ท ธรณ์ ไม่ ว่ า ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นให้ เร่ ง รายงานความเห็ น พร้ อ มเหตุ ผ ลไปยั ง
คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ หากคณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ต้ อ งการขอรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม
เพื่อ ประกอบการพิ จ ารณาอุท ธรณ์ ต้องค้นหารายละเอี ยดข้อมูล ที่เกี่ย วข้อง หรือขอรายละเอี ยดเพิ่ มเติ ม
เพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ทาให้เสียเวลาในการรับ-ส่งเอกสาร นอกจากนี้ในการติดตามความคืบหน้า
ระยะเวลาในการดาเนินการ และผลการพิจาณาการอุทธรณ์ผู้ค้ากับภาครัฐและหน่วยงานจะใช้วิธีการโทรศัพท์
สอบถามหรือติดต่อด้วยตนเอง ดังนั้น เพื่อให้การอุทธรณ์มีกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน เกิดความสะดวก
สามารถติดตามความคืบหน้ ารวมทั้งผลการพิจารณาอุท ธรณ์ ได้ กรมบัญชีกลางจึงได้พัฒ นาระบบอุทธรณ์
online เพื่อรองรับผู้ค้ากับภาครัฐ หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขึ้น
การพัฒนาระบบอุทธรณ์ Online มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ด้านการปรับ สมดุลและพัฒ นาระบบบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้ องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
โดยมุ่งเน้นในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ด้านการเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
และเป็ น มืออาชีพ และสอดคล้องกับ แผนการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์กรมบัญ ชีกลาง 20 ปี กรมบัญ ชีกลาง

(พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นกลไกกากับการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Smart
Regulator : SR)
2. สาระสาคัญ
1. ศึ ก ษาขั้ น ตอน และกระบวนการอุ ท ธรณ์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ศึกษาแนวทางการยื่นเอกสารอุทธรณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ลายเซ็นดิจิทัล
3. หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. กาหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
5. กาหนดรายละเอียดความต้องการ และออกแบบระบบงาน
6. พัฒนาระบบ e-GP และงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้รองรับการดาเนินการระบบอุทธรณ์ Online
7. ทดสอบความพร้อมของระบบงาน
8. นาเสนอผู้บริหาร
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
กุมภาพันธ์ 2563 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. มีระบบอุทธรณ์ที่เป็นมาตรฐาน รองรับการใช้งานของผู้ค้ากับภาครัฐ หน่วยงานของรัฐ
และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
2. ผู้ ค้ากับ ภาครัฐ สามารถยื่น อุท ธรณ์ Online และสามารถติดตามความคืบหน้าผลการ
พิจารณาการอุทธรณ์ได้
3. หน่ วยงานของรัฐ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สามารถบันทึกผลการอุทธรณ์
แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ Online ได้

4. ลดปริมาณเอกสาร และลดระยะเวลาในการดาเนินการอุทธรณ์
5. เพิ่มความสะดวกต่อ ผู้ยื่นอุทธรณ์ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและ
เป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้ค้ากับภาครัฐสามารถ
ยื่นอุทธรณ์ Online
ได้หน่วยงานของรัฐ
และคณะกรรมการ
พิจารณาอุทรณ์สามารถ
บันทึกผลการอุทธรณ์
แจ้งผลการพิจารณา
อุทธรณ์ Online พร้อมทั้ง
ติดตามความคืบหน้า
ผลการพิจารณาการ
อุทธรณ์ได้

ผลการดาเนินงาน
ทีผ่ ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ศึกษำ วิเครำะห์ และกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำระบบฯ

กำหนดรำยละเอียดควำมต้องกำร และออกแบบระบบงำน

ออกแบบพัฒนำระบบงำน

ตรวจสอบควำมถูกต้องของระบบงำน

ปรับปรุง และแก้ไขระบบงำน

ทดสอบควำมพร้อมของระบบงำน

นำเสนอผู้บริหำร

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

15

ต.ค.

15

พ.ย.

15

ธ.ค.

15

ม.ค.

5

ก.พ.

5

มี.ค.

5

เม.ย.

5

พ.ค.
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5

มิ.ย.

5

ก.ค.

3.2.2 โครงกำรพัฒนำระบบอุทธรณ์ Online

5

ส.ค.

5

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3.2.3 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (1)
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 34 (1)
กาหนดให้คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กาหนดราคากลาง และให้ นาผลการดาเนินการประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
รวมทั้ ง ให้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษาด้ ว ย รวมถึ ง มาตรา 35 ก าหนดให้ ค ณะกรรมการราคากลาง
ต้ อ งพิ จ ารณาทบทวนหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารก าหนดราคากลางอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ งครั้ ง เมื่ อ ได้ ท บทวน
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางตามวรรคหนึ่ง แล้ว ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 35 รวมทั้งเพื่อให้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
และระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้องตามสภาวการณ์
ทางด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ที่เปลี่ ยนแปลงไป และครอบคลุ มรายการงานก่อสร้างของทางราชการ
จึงสมควรได้มีการทบทวนและปรับ ปรุงเพิ่มเติมหลั กเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างและระบบ
คานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้
1. ทบทวน และปรับปรุงสูตรการคานวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยในงานก่อสร้างอาคาร
ให้ครอบคลุมรายการและเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เป็นปัจจุบัน
2. ทบทวน และปรั บ ปรุ ง ตารางคอนกรี ต Class ต่ า ง ๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง
และกรมทางหลวงชนบท
2. สาระสาคัญ
1. ศึก ษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อ มู ล และพิ จ ารณาในรายละเอี ยดสู ตรการคานวณค่ าวัส ดุ
มวลรวมต่อหน่ วยในงานก่อสร้างอาคาร และตารางคอนกรีต Class ต่าง ๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง
และกรมทางหลวงชนบท ในส่วนของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
2. กาหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการทบทวนและปรับปรุงสูตรการคานวณค่าวัสดุ
มวลรวมต่อหน่ วยในงานก่อสร้างอาคาร และตารางคอนกรีต Class ต่าง ๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง
และกรมทางหลวงชนบท ของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
และนาเสนอคณะทางานจัดทาและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
3. จั ดทาร่างสู ตรการคานวณค่าวัสดุม วลรวมต่อหน่วยในงานก่อสร้างอาคาร และตาราง
คอนกรีต Class ต่าง ๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทของหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่ อสร้ างทาง สะพาน และท่ อเหลี่ ยม ร่ วมกั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องเสนอคณะท างานจั ด ท า
และปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง

4. จัดประชุมคณะทางานปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อพิจารณา
และปรับปรุงร่างสูตรการคานวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยในงานก่อสร้างอาคาร และตารางคอนกรีต Class
ต่ า ง ๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ก่ อ นเสนอ
คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง
5. น าร่างที่ป รับ ปรุงแก้ไขตามมติคณะทางานจัดทาและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง เสนอคณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้างเพื่อพิจารณา
6. นาสูตรการคานวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยในงานก่อสร้างอาคาร และตารางคอนกรีต
Class ต่ าง ๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เสนอคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างเพื่อพิจารณา
7. จัดทาประกาศฯ ทบทวน และปรับปรุงสูตรการคานวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยในงาน
ก่อสร้างอาคาร และตารางคอนกรีต Class ต่าง ๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
กรมบัญชีกลางมีสูตรการคานวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยในงานก่อสร้างอาคาร และตาราง
คอนกรีต Class ต่าง ๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ในส่วนของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมที่ครอบคลุมเทคโนโลยีด้านการก่อสร้า งที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐสามารถนาไปใช้ในการคานวณราคากลางงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถทางด้านช่าง และผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านวิศวกรรม ได้ แก่ กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการทบทวนและปรับปรุงข้อมูล

8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและ
เป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
ระดับ 1 กาหนดกรอบ
แนวทาง ทบทวน และ
ปรับปรุงสูตรการคานวณฯ
ระดับ 2 จัดทาร่างสูตร
การคานวณฯ
ระดับ 3 จัดประชุม
คณะทางานฯ
ระดับ 4 นาร่างฯ
ที่ปรับปรุงเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ
เพื่อพิจารณา
ระดับ 5 เสนอคณะ
กรรมการฯ เพื่อพิจารณา
หลักเกณฑ์การคานวณราคา
กลาง และประกาศให้
หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
ผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยงานของรัฐสามารถ
นาสูตรการคานวณค่าวัสดุ
มวลรวมต่อหน่วย
ในงานก่อสร้างอาคารฯ
ตามมาตรฐานของกรมทาง
หลวง และ กรมทางหลวง
ชนบทที่ครอบคลุม
เทคโนโลยีด้าน การก่อสร้าง
และเป็นปัจจุบันไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

5

-

1

2

3

4

5

ร้อยละ

และตำรำงคอนกรีต Class ต่ำง ๆ ตำมมำตรฐำนกรมทำงหลวง

ร้อยละ

รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง เพื่อพิจำรณำและปรับปรุงร่ำงสูตร

ร้อยละ

เพื่อพิจำรณำหลักเกณฑ์กำรคำนวณรำคำกลำง

และประกำศให้หน่วยงำนของรัฐถือปฏิบัตติ อ่ ไป

แผน

ร้อยละ

หลักเกณฑ์กำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงเพื่อพิจำรณำ

เสนอคณะกรรมกำรรำคำกลำงและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำร

แผน

นำร่ำงฯ ที่ปรับปรุงแก้ไขตำมมติคณะทำงำนจัดทำและปรับปรุง

และกรมทำงหลวงชนบท ให้มคี วำมถูกต้องสมบูรณ์

และตำรำงคอนกรีต Class ต่ำง ๆ ตำมมำตรฐำนกรมทำงหลวง

กำรคำนวณค่ำวัสดุมวลรวมต่อหน่วยในงำนก่อสร้ำงอำคำร

แผน

จัดประชุมคณะทำงำนจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรคำนวณ

รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง

เกี่ยวข้องเสนอคณะทำงำนจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรคำนวณ

งำนก่อสร้ำงทำง สะพำน และท่อเหลี่ยม ร่วมกับหน่วยงำนที่

และกรมทำงหลวงชนบท ของหลักเกณฑ์กำรคำนวณรำคำกลำง

แผน

จัดทำร่ำงสูตรกำรคำนวณค่ำวัสดุมวลรวมต่อหน่วยในงำนก่อสร้ำงอำคำร

งำนก่อสร้ำงทำง สะพำน และท่อเหลี่ยม

และกรมทำงหลวงชนบท ของหลักเกณฑ์กำรคำนวณรำคำกลำง

15

ต.ค.

15

พ.ย.

15

ธ.ค.

หมำยเหตุ : (1) แนวทำงกำรขับเคลื่อนภำรกิจของกรมบัญชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2563

5.

4.

3.

2.

ร้อยละ

สูตรกำรคำนวณค่ำวัสดุมวลรวมต่อหน่วยในงำนก่อสร้ำงอำคำร

และตำรำงคอนกรีต Class ต่ำง ๆ ตำมมำตรฐำนกรมทำงหลวง

แผน

ร้อยละ

แผน

กำหนดกรอบ แนวทำง และวิธีกำรในกำรทบทวนและปรับปรุง

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

5

15

ม.ค.

3

5

ก.พ.

3

มี.ค.

4

เม.ย.

2.5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

2.5

มิ.ย.

2.5

ก.ค.

5

2.5

ส.ค.

5

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

3.2.3 โครงกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร (1)

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3.2.4 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ (1)
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 180 วัน นับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา โดยได้มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งพระราชบัญญัติได้กาหนดให้
คณะกรรมการราคากลางและขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการ มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามมาตรา 34 วรรค (7)
ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ต่อมาคณะกรรมการราคากลางได้มีประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21
พฤศจิกายน 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวัน นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
(มี ผ ลใช้ บั ง คั บ วั น ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561) และหนั ง สื อ คณะกรรมการราคากลางและขึ้ น ทะเบี ย น
ผู้ประกอบการ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 91 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 กาหนดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการยื่นคาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้ นั้น
กรมบัญชีกลางได้รับ มอบนโยบายจากรั ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้พิจารณา
กรอบแนวทางการกาหนดคุณสมบัติ ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน
ของรั ฐ ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น การเสนอราคาอย่ า งเปิ ด กว้ า งทั้ ง กลุ่ ม ที่ ผ่ า นการขึ้ นทะเบี ย นและกลุ่ ม ที่ ไม่ ไ ด้
ขึ้นทะเบี ยนแต่มีผลงานลั กษณะใกล้เคีย งกับประเภทงานก่อสร้างนั้น สามารถเข้าแข่งขันเสนอราคาได้ใน
โครงการเดียวกัน จะมีแนวทางในการพิจารณาดาเนินการอย่างไร ซึ่งในคราวประชุมคณะอนุกรรมการขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ประชุมพิจารณาจะเห็นว่า
หลักการตามพระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 51 วรรคหนึ่ง
บั ญญั ติ ว่า “คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศก าหนดในราชกิจจานุ เบกษา ให้ งานก่ อสร้างในสาขาใด
ที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามวรรคหนึ่ง ” กรณีจะกาหนด
คุณสมบัติให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าแข่งขันการเสนอราคาอย่างเปิดกว้าง ทั้งกลุ่มที่ผ่านการขึ้นทะเบียน
และกลุ่มที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน แต่เป็นงานก่อสร้างที่มีลักษณะโครงสร้างหรือเทคนิคในการก่อสร้างใกล้เคียงกัน
กั บ งานก่ อ สร้ า งที่ ป ระกวดราคาในครั้ ง นั้ น จะขั ด กั บ หลั กการของพระราชบั ญ ญั ติ ข้ างต้ น และท าให้ ได้
ผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณภาพ ขาดประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งผลโดยตรงต่อความสาเร็จของ
โครงการนาไปสู่ปัญหาการทิ้งงานในที่สุด อันจะส่งผลทาให้รัฐเกิดความเสียหาย
ในการประชุ ม คณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณากรณีฝ่ายเลขานุการฯ (กรมบัญชีกลาง โดยกองการ
พัสดุภาครัฐ) ขอรับนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการกาหนดคุณสมบัติ ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิ
เป็ น ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ มี ก ารแข่ งขั น การเสนอราคาอย่ างเปิ ด กว้างทั้ งกลุ่ ม ที่ ผ่ านการ

ขึ้นทะเบียนและกลุ่มที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนแต่มีผลงานลักษณะใกล้เคียงกับประเภทงานก่อสร้างนั้น สามารถเข้า
แข่งขัน เสนอราคาได้ในโครงการเดียวกัน โดยให้ กาหนดเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่ากรณี
ผู้ประกอบการที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ต้องแสดงเอกสารหลักฐานด้านการเงิน วงเงินสินเชื่อ จานวนบุคลากร
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ทั้งนี้ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการ
ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามแนวทางการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็น
ว่าการกาหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะเป็นการดาเนินการ ขัดหลักการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 51 ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการราคากลางมีอานาจประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษาให้งานก่อสร้างในสาขาใด เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเข้า
ร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ได้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียน
ไว้กับกรมบัญชีกลาง รวมทั้งกรณีให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการ
ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามแนวทางการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างเอง จะก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากและไม่เป็ น มาตรฐานเดีย วกัน อย่างไรก็ดี หากหลั กเกณฑ์การขึ้นทะเบียนมีการกาหนดเงื่อนไขใด
ไม่เหมาะสมกับ ภาวการณ์ ปั จ จุ บั น หรื อไม่เปิดกว้าง เห็ น ควรมอบหมายให้ คณะกรรมการราคากลางและ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไปดาเนินการทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่
สามารถเข้าแข่งขัน การเสนอราคาของแต่ละสาขางานก่อสร้างได้มากขึ้น ประกอบกับแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเป็นกลไกกากับการเงินการคลัง
เพื่ อขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ (Smart Regulator : SR) กาหนดกรอบให้ มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
การคลังภายใต้พระราชบัญญัติฯ เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางตามหลักสากลและสอดคล้องกับหลักการบริห าร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ มุ่งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเปิ ดโอกาสให้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ให้มีสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในภาวการณ์ปัจจุบัน และเป็นการเพิ่ม
จานวนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าแข่งขันในการยื่นเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐด้วย
2. สาระสาคัญ
การดาเนิ น การทบทวน และปรับ ปรุงหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็ นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการยื่นขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ลดขั้นตอนการยื่นเอกสารให้มีความสะดวก รวดเร็ว และลดการใช้กระดาษ (paperless) เพิ่มจานวน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง และส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีคุณภาพ ลดปัญหา
การทิ้ งงาน รวมทั้ งปรั บ ปรุ งหลั ก เกณฑ์ ให้ ส อดรับ กั บ รู ป แบบการตรวจสอบข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ
ที่เกี่ยวข้องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการดาเนินการได้ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ประเด็นปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอน
การยื่นขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างในแต่ละด้าน ควรปรับปรุงขั้นตอนใดบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการบริการจัดการภาครัฐที่ดี (Good Governance)
2. กาหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
โดยเน้ นการลดขั้นตอนการยื่ นขึ้นทะเบี ยนให้ สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้ น รวมทั้ งปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้ยื่นขึ้นทะเบียนในแต่ละด้านให้มีประสิทธิภาพ
3. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาและปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
4. จั ด ประชุ ม คณะท างานจั ด ท าและปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อจัดทาร่างหลักเกณฑ์ฯ
เสนอต่อคณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
5. น าร่ างหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้น ทะเบี ยนผู้ ป ระกอบการงานก่อ สร้าง
ที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ 2 เสนอต่อคณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
งานก่อสร้าง
6. เสนอร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ 2 เสนอต่อคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
-

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. กรมบั ญ ชี ก ลางสามารถตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ผู้ ยื่ น ค าขอขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการ
งานก่อสร้างได้ถูกต้อง แม่น ย ามากขึ้น ลดขั้นตอนและกระบวนการในการตรวจสอบ ลดการใช้กระดาษ
Paperless ทาให้ช่วยประหยัดงบประมาณในการตรวจสอบ
2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ที่ มีสิ ท ธิเป็ น ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอต่ อหน่ ว ยงานของรัฐ ช่ว ยเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ป ระกอบการรายใหม่มี สิ ท ธิยื่น ค าขอ
ขึ้นทะเบียนและเพิ่มจานวนผู้ประกอบการในการเข้าแข่งขันเสนอราคามากขึ้น อีกทั้งทาให้เกิดการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม
3. หน่วยงานของรัฐได้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณภาพเป็นคู่สัญญา ผลงานก่อสร้าง
มีมาตรฐานและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และลดปัญหาเรื่องผู้ประกอบการงานก่อสร้างทิ้งงาน
4. ผู้ ป ระกอบการจะได้ รั บ การบริ ก ารที่ ดี ขึ้ น เนื่ อ งจากลดขั้ น ตอนการยื่ น เอกสารและ
กระบวนการตรวจสอบที่ไม่จาเป็ น ทาให้ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมายื่นเอกสารที่กรมบัญชีกลางโดยตรง
6. ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถแข่งขันการเสนอราคาของแต่ละสาขางานก่อสร้างมากขึ้น
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและ
เป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้ประกอบการรายใหม่
สามารถเข้าแข่งขัน
การเสนอราคาของ
แต่ละสาขางานก่อสร้าง
ได้มากขึ้น พร้อมทั้ง
หน่วยงานของรัฐได้
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ที่มีคุณภาพเป็นคู่สัญญา

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ร้อยละ

คณะทำงำนจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ เพื่อจัดทำร่ำงหลักเกณฑ์ฯ

ร้อยละ

ของผู้ประกอบกำรเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรขึ้นทะเบียน

ประกำศหลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ 2
ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

ผู้ประกอบกำร ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรรำคำกลำง

และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำร

แผน

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ 2 และร่ำงกำรประเมินผลงำนของ

ผู้ประกอบกำรงำนก่อสร้ำง

แผน

ร้อยละ

ผู้ประกอบกำรงำนก่อสร้ำง

เสนอร่ำงหลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ 2 และร่ำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน

แผน

นำร่ำงหลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ 2 เสนอต่อคณะอนุกรรมกำรขึ้นทะเบียน

2.2 ประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำนของผู้ประกอบกำร

ผู้ประกอบกำร

2.1 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขึ้นทะเบียน

เสนอต่อคณะอนุกรรมกำรขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรงำนก่อสร้ำง

แผน

แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ และจัดประชุม

คุณสมบัตผิ ู้ยื่นขึ้นทะเบียนในแต่ละด้ำนให้มปี ระสิทธิภำพ

ให้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงแนวทำงกำรตรวจสอบ

5

ต.ค.

5

พ.ย.

5

ธ.ค.

หมำยเหตุ : (1) แนวทำงกำรขับเคลื่อนภำรกิจของกรมบัญชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2563

6.

5.

4.

3.

2.

ร้อยละ

และกำหนดกรอบ แนวทำง และวิธีกำรในกำรทบทวน

ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรขึ้นทะเบียน ลดขั้นตอนกำรยื่นขึ้นทะเบียน

แผน

ร้อยละ

แผน

ศึกษำ วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหำ/อุปสรรค

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

5

ม.ค.

5

ก.พ.

5

มี.ค.

5

เม.ย.

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

5

5

10

ก.ค.

5

5

5

ส.ค.

10

5

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

3.2.4 โครงกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์วธิ กี ำรและเงื่อนไขในกำรขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรงำนก่อสร้ำงที่มีสิทธิเป็นผู้ยนื่ ข้อเสนอต่อหน่วยงำนของรัฐ (1)

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3.2.5 โครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างนาเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาปรับใช้
ในกระบวนการทางานขององค์กร เพื่อให้ระบบงานมีความน่าเชื่อถือ และมีความโปร่งใส ทดแทนตัวกลาง
ในการทาธุรกรรมหรือสัญญาใด ๆ โดยทั่วไปการทาธุรกรรมหรือสัญญาใด ๆ ระหว่างคนหรือองค์กร 2 ฝ่าย
ที่ผ่านมาต้องมีตัวกลาง ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของคนหรือองค์กรเข้ามาในฐานะบุคคลภายนอกที่จะมาเป็นพยาน
ยืน ยัน ถึงการมีตัวตนของธุรกรรมหรือสั ญญานั้น ๆ เผื่ อถ้าหากวันหนึ่งมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ งทาผิ ดสั ญญาหรือ
ธุรกรรมนั้ น ๆ จะได้มีตัวกลางมาช่วยในการยื นยันให้ได้นอกจากนี้ องค์กรต่าง ๆ มักมีการจัดเก็บเอกสาร
สัญญา หรือข้อมูลธุรกรรมในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นไฟล์หรือบันทึกลงฐานข้อมูล (Database)
และแต่ล ะฝ่ ายที่ ท าธุรกรรมหรื อสั ญ ญาร่ว มกัน นั้น ต่างก็ต้องเก็ บข้อมู ล ในฝั่ งตั วเองเอาไว้ แต่เนื่ องจากว่า
เทคโนโลยีเดิมนั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรับประกันว่าข้อมูลที่ถูกจัดเก็บระหว่า งคนหรือองค์กร 2 ฝ่ายที่ทา
ธุรกรรมนั้น จะต้องถูกต้องตรงกันเสมอ และมีความเป็นไปได้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจมีการแก้ไขข้อมูลในฝั่ ง
ของตัวเอง ดังนั้น คนที่ทาหน้าที่เป็นตัวกลางก็ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ เพื่อให้สอบเทียบกันได้ใน
ภายหลังซึง่ Blockchain มีหลักการทางานดังนี้
1. ทุกข้อมูลที่มีการบันทึกลงไปใน Blockchain จะไม่สามารถถูกลบออกไปได้ และสามารถ
ติดตามลาดับการบันทึกข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดได้อย่างโปร่งใส
2. ข้อมูลภายใน Blockchain จะถูกกระจายไปจัดเก็บบน Hardware หลายเครื่อง ซึ่งเรา
จะเรี ย ก Hardware แต่ ล ะชุ ด ว่ า Node โดยจะมี ก ารรับ ประกั น ว่ าข้ อ มู ล เหล่ านั้ น จะเหมื อ นกั น ทั้ งหมด
ซึง่ Node เหล่านี้จะเก็บเอาไว้ในองค์กรเดียวกัน หรือกระจายเก็บในหลายองค์กรก็ได้เช่นกัน
3. การบั นทึ กข้ อมู ล ใน Blockchain จะต้ องได้ รับการตรวจสอบและยื นยั นจาก Node อื่ น
ตามเงื่อนไขการตรวจสอบที่กาหนด ก่อนจะมีการบันทึกข้อมูลเหล่านั้นเข้าระบบและกระจายให้ Node ต่าง ๆ
บันทึกข้อมูลชุดเดียวกันลงไป เพื่อให้สามารถปรับใช้งานได้ตามความต้องการ
4. รองรับการเข้ารหัสสาหรับข้อมูลแต่ละชุดได้ ถึงแม้ข้อมูลจะถูกกระจายไปยัง Node อื่น
แต่บุ คคลอื่น จะไม่ส ามารถถอดรหั ส ข้อความได้ นอกจากเจ้าของข้อมูล และผู้ที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูล ที่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าถึงได้เท่านั้น
จากประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
และราคากลาง จึ งเห็ น สมควรน าเทคโนโลยี ม าปรับ ใช้ กับ ระบบจั ดซื้ อ จัด จ้างภาครัฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) ซึ่ งในเบื้ องต้ น ได้ น ามาปรั บ ใช้ ในกระบวนการยื่ น ขอคื น

ขอยึ ด ขอขยายระยะเวลาหนั งสื อค้ าประกั น ผ่ า นระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และหนั ง สื อ รั บ รองวงเงิ น สิ น เชื่ อ
อิเล็ กทรอนิกส์ (e-Credit Confirmation) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภ าพและความโปร่งใสให้ ระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างของภาครัฐ
โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านที่ 2 การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขั น โดยปรั บ บทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ พั ฒ นาและบู รณาการกลไกภาครัฐ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และในด้านที่ 6
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยให้ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนอง
ความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนา
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาประยุ ก ต์ ใช้ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงระหว่ างหน่ ว ยงาน
และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และให้ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการณ์
เปลี่ ย นแปลง และมี ขีดสมรรถนะสู ง สามารถปฏิ บั ติงานอย่า งมีป ระสิ ท ธิภ าพ มี ความคุ้มค่ า เทีย บได้กั บ
มาตรฐานสากล ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุท ธศาสตร์ที่ 4 การลดความ
เหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการยกระดับบริการทางการเงินฐานรากด้ วยเทคโนโลยีทางการเงิน
สมัยใหม่ และยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
โดยการป้องกันขจัดคอร์รัปชัน และเพิ่มความโปร่งใสในการดาเนินงานของกระทรวงการคลัง
แผนขั บ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ 20 ปี กรมบั ญ ชี กลาง (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2
การเป็ น กลไกจั ด ระบบบริ ห ารการเงิน การคลั งเพื่ อ การให้ บ ริ ก ารที่ เป็ น เลิ ศ (Excellence Service : ES)
บูรณาการระบบ IT กับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อรองรับ CGD 4.0
2. สาระสาคัญ
การดาเนินงานในส่วนของโครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) โดยใช้ เ ทคโนโลยี บ ล็ อ กเชน (Blockchain) เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการเสนอราคา
และการขอขึ้น ทะเบี ยนของผู้ ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยให้ ผู้ประกอบการสามารถลดระยะเวลา
และเอกสารที่ใช้ประกอบการดาเนินการ ลดต้นทุนจากการที่ต้องเดินทางไปติดต่อสถาบันการเงิน เพื่อทา
ธุรกรรมต่าง ๆ รวมทั้งอานวยความสะดวกให้ผู้ ประกอบการสามารถดาเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้อย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้สาหรับ
หน่ ว ยงานของรั ฐ และกรมบั ญ ชี กลางท าหน้ าที่ ตรวจสอบเอกสารของผู้ ป ระกอบการ ระบบงานดั งกล่ าว
จะเป็นตัวกลางจัดส่งและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารว่าสอดคล้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
หรื อ ไม่ เช่ น การตรวจสอบวงเงิน สิ น เชื่ อ ที่ ธ นาคารรั บ รองว่ า สอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารขึ้ น ทะเบี ย น
ผู้ประกอบการหรือไม่ เป็นต้น และสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนกรณีหนังสือค้าประกันใกล้หมดอายุหรือมีการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยลดภาระงานในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และลดความผิดพลาดในการ
ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละเอกสารของผู้ ป ระกอบการโดยเทคโนโลยี บ ล็ อ กเชนดั ง กล่ า วมาปรั บ ใช้ กั บ
2 ระบบงาน ดังนี้
1. หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ (e-Letter of Guarantee) จะนาเทคโนโลยีบล็อกเชน
(Blockchain) มาใช้ ป รั บ ปรุ ง ระบบงานหนั ง สื อ ค้ าประกั น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
โดยไม่กระทบต่อกระบวนการทางานของผู้ค้ากับภาครัฐและหน่วยงานของรัฐ โดยพัฒนาระบบงานการยื่นขอ/
คืน/ยึด/ขยายระยะเวลาหนังสือค้าประกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนระบบในปัจจุบัน ที่เปิดให้บริการ
โดยเชื่อมต่อกับ ระบบของแต่ล ะธนาคารโดยตรง จานวนทั้งสิ้ น 25 ธนาคาร ซึ่งจะให้ บ ริการส าหรับ ผู้ค้ า
กับภาครัฐสามารถยื่นขอหนังสือค้าประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ สาหรั บงานจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 5 ประเภท ได้แก่
หนั งสื อ ค้ าประกั น ซองหนั งสื อ ค้ าประกั น สั ญ ญา หนั งสื อ ค้ าประกั น การรับ เงิน ค่ าจ้ างล่ ว งหน้ า หนั งสื อ
ค้าประกัน การรั บ เงิน ประกั น ผลงาน และหนั งสื อ ค้าประกัน การรับ เงิน ค่าจ้าง/ค่าพั ส ดุก่ อนการตรวจรับ
เพื่ อ ยื่ น ต่ อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ างผ่ านทางระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ ทั น ที โดยไม่ ต้ อ งยื่ น หนั งสื อ
ค้าประกันที่เป็นกระดาษอีก นอกจากนี้จะขยายบริการให้ครอบคลุมการเพิ่มภาระหนังสือค้าประกัน การลด
ภาระหนั งสื อค้าประกัน การเปลี่ย นแปลงข้อมูลหนังสือค้าประกัน และการแจ้งเตือนให้ ห น่วยงานของรัฐ
ดาเนินการคืนหลักประกันเมื่อครบอายุการค้าประกัน
2. หนั ง สื อ รั บ รองสิ น เชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Credit Confirmation) ตามหลั ก เกณ ฑ์
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ได้กาหนดคุณสมบัติ
ด้านฐานะการเงินเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อ โดยให้พิจารณาวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารรับรองให้ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ
ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนดไว้ตามสาขางานและระดับชั้นหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ
ต้องขอหนั งสือรับ รองวงเงิน สิ นเชื่อจากธนาคารเป็นกระดาษ และใช้ยื่นต่อกรมบัญชีกลางภายใน 90 วัน
เมื่อกรมบั ญ ชีกลางได้รับ เอกสารหนั งสือรั บรองวงเงินสินเชื่อดังกล่ าวจะรวบรวมส่ งให้ ธ นาคารตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกครั้ง
กรมบั ญ ชีก ลางจึ งได้พั ฒ นาระบบงานหนังสื อรับ รองวงเงิน สิ นเชื่ออิเล็ กทรอนิ กส์ โดยใช้
เทคโนโลยี บ ล็ อ กเชน (Blockchain) ให้ ผู้ ยื่น ขอขึ้น ทะเบี ยนฯ สามารถยื่น ขอหนั งสื อรับ รองวงเงิน สิ น เชื่ อ
ผ่านระบบ e-GP และสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการยื่นขอดังกล่าวได้ตลอด และเมื่อธนาคารอนุมัติ
หนังสือรับรองฯ เรียบร้อยแล้ว ระบบ e-GP จะดึงข้อมูลและไฟล์เอกสารหนังสือรับรองฯ เข้าไปในขั้นตอน
การยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ ให้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ตามกฎกระทรวงกาหนดให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการ
ตรวจติดตามผู้ ป ระกอบการที่ขี้น ทะเบี ยนแล้ วทุ ก 2 ปี ว่าเป็ นผู้ มีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตาม
ที่กาหนดหรือไม่ ดังนั้น จึงได้พัฒนาระบบสาหรับกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของผู้ประกอบการ
ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นแล้ ว ว่ ายั งมี คุ ณ สมบั ติ เกี่ ย วกั บ วงเงิน สิ น เชื่ อ เหมื อ นเดิ ม หรื อ ไม่ โดยการพั ฒ นาระบบงาน
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ดาเนินการพัฒนาระบบหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ (e-Letter of Guarantee)
ในส่วนของการยื่นขอ/คืน/ยึด/ขยายระยะเวลาหนังสือค้าประกัน
ระยะที่ 2 ด าเนิ น การพั ฒ นาหนั งสื อค้ าประกั น อิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Letter of Guarantee)
ในส่ วนของการเพิ่ ม ภาระหนั งสื อ ค้ าประกั น ลดภาระหนั งสื อ ค้าประกั น การเปลี่ ย นแปลงข้ อมู ล หนั งสื อ
ค้าประกัน และการแจ้ งเตือนให้ ห น่ ว ยงานของรัฐด าเนิน การคื นหลั ก ประกัน เมื่ อครบอายุ การค้าประกั น
และพัฒนาระบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Credit Confirmation : e-cc) ในส่วนของการยื่น
ขอ e-CC ให้รองรับธนาคารอื่น ๆ รวมถึงการตรวจติดตามวงเงินสินเชื่อของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง มกราคม 2565
5. งบประมาณ
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐมีความปลอดภัย โปร่งใส และตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกฝ่าย
2. ลดภาระของประชาชนในการยื่นเอกสารหลักฐานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ลดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของหน่วยงานของรัฐ
4. เพิ่มช่องทางให้ผู้ค้าสามารถเลือกขอหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือรับรอง
วงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายธนาคาร
5. ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทาธุรกรรม โดยสามารถทาธุรกรรมกับธนาคารผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
-

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ถูกต้อง คุ้มค่า และ
ตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
ระดับ 1 หารือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 2 ออกแบบ
ระบบงาน
ระดับ 3 กาหนด
รายละเอียดความต้องการ
ระดับ 4 จัดทาต้นแบบ
ระบบ
ระดับ 5 พัฒนาระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome)
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐมีความปลอดภัย
โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังได้ พร้อมทั้ง
ลดภาระหน่วยงานของรัฐ
ผู้ประกอบการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

5

5

1

2

3

4

5

ที่ดำเนินกำร

ที่

ทดสอบระบบงำน

ขึ้นใช้ระบบงำน

2.

3.

หำรือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบระบบงำน

กำหนดรำยละเอียดควำมต้องกำร

จัดทำต้นแบบระบบงำน (Prototype)

พัฒนำระบบงำน

5.

6.

7.

8.

9.

11. ขึ้นใช้ระบบงำน

10. ทดสอบระบบงำน

ศึกษำ วิเครำะห์ และกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำระบบ

4.

กำรพัฒนำระบบงำนในระยะที่ 2

พัฒนำระบบงำน

1.

กำรพัฒนำระบบงำนในระยะที่ 1

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

10

ต.ค.

10

พ.ย.

5

ธ.ค.

10

ม.ค.

5

ก.พ.

5

5

มี.ค.

5

เม.ย.

10

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

5

ส.ค.

5

ก.ย.

25

ต.ค.

25

พ.ย.

25

ธ.ค.

25

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

3.2.5 โครงกำรพัฒนำระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3.2.6 โครงการลดเอกสาร (Zero Copy) และลดขั้นตอนการทางาน
โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับระบบ e-GP
1. หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุล าคม 2561 ได้กาหนดมาตรการอานวยความสะดวก
และลดภาระแก่ประชาชน โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ให้บริ การประชาชนปรับปรุงระบบ
การบริการประชาชน โดยไม่เรียกสาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน และให้หน่วยงานของรัฐ
ประสานหน่วยงานที่เป็นผู้ออกเอกสารราชการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการดึงข้อมูล
ใช้ประกอบการดาเนินงานได้อย่างรวดเร็ว และแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประเด็น
ปฏิ รู ป ที่ 6 การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างคล่ อ งตั ว โปร่ งใส และมี ก ลไกป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ทุ ก ขั้ น ตอน กลยุ ท ธ์ ที่ 1
นาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับ โครงการดั งกล่ าวได้ถู กระบุ ไว้ในแผนพั ฒ นารัฐ บาลดิจิทั ล ของประเทศไทย ยุท ธศาสตร์ที่ 4
การยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ ซึ่ ง มี เป้ า หมายหลั ก ในการบู ร ณาการและยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การดาเนินงานภาครัฐผ่านการเชื่อมโยงระบบจากหลายหน่วยงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ
ในการบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น และการใช้ จ่ า ยด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ด้ า นการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์
และด้ านทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และการจ่ ายเงิน เดื อ น เพื่ อ ยกระดั บ การดาเนิ น งานภาครัฐ ให้ ส ะดวก รวดเร็ว
มีความโปร่งใส และเป็นการสนับสนุนการพัฒ นาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ กรมบัญชีกลางจึงได้
พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระบบกับหลายหน่วยงาน
ลดภาระให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้าซ้อน และลดขั้นตอนการทางานและเวลาในการปฏิบัติง าน
ของเจ้าหน้าที่พัสดุอีกด้วย
ปั จ จุ บั น กระบวนการจั ดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญ ญั ติก ารจัดซื้อ จัด จ้างและการบริห าร
พั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 รวมถึ งกฎระเบี ย บข้ อ ปฏิ บั ติ ต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งมี ห ลายขั้ น ตอนที่ ต้ องเรียกเก็ บ
ส าเนาเอกสารจากผู้ รั บบริ การ เช่ น ขั้ น ตอนการยื่ นเสนอราคาวิ ธี ประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Bidding)
ของผู้ค้ากับภาครัฐต่อหน่วยงานของรัฐผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government
Procurement : e-GP) ต้องแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทุกครั้งที่มีการยื่นเสนอราคา เช่น สาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิ ติบุ คคล สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น อีกทั้งกาหนด
ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพื่อใช้
เป็ น ฐานข้ อ มู ล ประกอบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ผ่ า นทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างภาครั ฐ ด้ ว ย
อิ เล็ กทรอนิ กส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) และของหน่ วยงานของรั ฐ ท าให้ ปั จ จุ บั น
หน่วยงานของรัฐต้องบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างทั้งในระบบของหน่วยงานของรัฐ และในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ควบคู่กนั ไป

ดังนั้ น เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามมาตรการของรัฐ และช่ ว ยลดภาระของประชาชนผู้ รับ บริก าร
ลดภาระหน่ วยงานของรั ฐ ไม่ ต้ องบั น ทึ กข้ อมู ลซ้ าซ้ อน ลดขั้ นตอนการท างาน และเวลาในการปฏิ บั ติ งาน
ของเจ้าหน้ าที่พัสดุ จึงได้จัดทาโครงการโครงการลดเอกสาร (Zero Copy) และลดขั้ นตอนการทางาน โดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับระบบ e-GP
2. สาระสาคัญ
โครงการลดเอกสาร (Zero Copy) และลดขั้นตอนการทางาน โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อ
จัดจ้างระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับระบบ e-GP เป็นการพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่ วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. พัฒนา Web Service สาหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของเอกสาร เพื่อลดเอกสาร
ของทางราชการและปรั บ ปรุ ง โปรแกรมในระบบ e-GP ในส่ ว นของการเรี ย กข้ อ มู ล เอกสารจากระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์แทนการแนบไฟล์เอกสาร หรือการตรวจสอบเอกสารหลั กฐานจากกระดาษ ทั้งนี้ รูป แบบ
และรายละเอียดของระบบงานเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด ดังนี้
2. การพัฒ นาระบบเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อลดขั้นตอนการทางานของหน่วยงานมี 2 รูปแบบ ดังนี้
2.1 หน่ว ยงานของรัฐ สามารถนาเข้า ข้อ มูล การจัด ซื้อ จัด จ้า งที่ห น่ว ยงานได้มีบัน ทึก
ข้อมูลในระบบของหน่วยงานไปยังระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ในรูปแบบข้อมูล
ไฟล์ Excel นามสกุล Xls หรือ Csv ตามโครงสร้ า งข้ อ มู ล ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางกาหนด
2.2 หน่ว ยงานของรัฐ สามารถน าเข้า ข้อ มูล สัญ ญาและบริห ารสัญ ญาที ่ห น่ว ยงาน
ได้มีบ ัน ทึก ข้อ มูล ในระบบของหน่ ว ยงานไปยังระบบการจัดซื้ อจัด จ้างภาครัฐ ด้ ว ยอิเล็ กทรอนิ ก ส์ (e-GP)
ในรูปแบบข้อมูลไฟล์ Excel นามสกุล Xls หรือ Csv ตามโครงสร้ า งข้ อ มู ล ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางกาหนด
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
พฤศจิกายน 2563 ถึง เมษายน 2564
5. งบประมาณ
-

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ลดภาระของประชาชนในการยื่นเอกสารหลักฐานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ลดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของหน่วยงานของรัฐ
3. ลดความซ้าซ้อนในการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่พัสดุ
4. ลดขั้นตอนการทางานและลดเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและ
เป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงาน
ระดับ 1 พัฒนาระบบ
ให้รองรับการดาเนินการ
ตามแนวทาง
ระดับ 2 ทดสอบความ
พร้อมของระบบงาน
ระดับ 3 หน่วยงานของรัฐ
ร่วมทดสอบความพร้อม
ของระบบงาน
ระดับ 4 สรุปผลการทดสอบ
และนาเสนอผู้บริหาร
ระดับ 5 เริ่มใช้งาน
ผลลัพธ์ (Outcome)
มีระบบเชื่อมโยงข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้างระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

5

-

1

2

3

4

5

กำหนดรำยละเอียดควำมต้องกำร และออกแบบระบบงำน

พัฒนำระบบ e-GP และระบบงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทดสอบควำมพร้อมของระบบงำน

หน่วยงำนของรัฐร่วมทดสอบระบบงำน

สรุปผลกำรทดสอบ และนำเสนอผู้บริหำร

2.

3.

4.

5.

6.

เริ่มใช้ระบบงำน

ศึกษำ วิเครำะห์ และกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำระบบงำน

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

20

ต.ค.

20

พ.ย.

20

ธ.ค.

5

ม.ค.

10

5

ก.พ.

10

มี.ค.

10

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

3.2.6 โครงกำรลดเอกสำร (Zero Copy) และลดขั้นตอนกำรทำงำน โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐกับระบบ e-GP

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3.2.7 โครงการกาหนดหลักเกณฑ์ราคาอ้างอิงพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางมีภ ารกิจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ในมาตรา 47 ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่จัดทาฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุเพื่อให้หน่วยงาน
ของรั ฐ ใช้เป็ น ข้อมู ล ประกอบการจั ดซื้อ จัดจ้างพั ส ดุ นั้ น และให้ เผยแพร่ข้ อมูล ดังกล่ าวในระบบเครือ ข่าย
สารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลาง การก าหนดราคาอ้ า งอิ ง ของพั ส ดุ ต้ อ งค านึ งถึ งราคาตลาดของพั ส ดุ นั้ น
และการกาหนดราคาอ้างอิงของพัส ดุอย่างเดียวกันจะไม่ใช้ราคาเดียวกันทั่วประเทศก็ได้ กรมบัญ ชีกลาง
ต้องปรับ ปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหนึ่ ง อย่างน้อยปีล ะสองครั้ง ประกอบกับมาตรา 46 ให้ กรมบัญ ชีกลาง
มีหน้ าที่ในการดูแลและพัฒ นาระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประกาศเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนสามารถ
เข้ าตรวจดู ได้ ซึ่ งกรมบั ญชี กลางได้ มี การพั ฒ นาระบบจั ดซื้ อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) สาหรับรหัสสินค้าและบริการ ชื่อหน่วยนับ ประเภทสินค้า และบริการ
รวมถึงคุณลักษณะของสินค้า เพื่อรองรับการจัดซื้อจั ดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเพิ่มความคล่องตัวในการกาหนดสินค้าและบริการ จึงทา
ให้ กรมบั ญ ชีกลางมีฐานข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้ องกับข้อเท็จจริง ซึ่งเป็น ข้อมูล ที่ ส ามารถนามา
ประกอบการวิเคราะห์ราคาอ้างอิงพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันการกาหนดราคากลางของสินค้าและบริการสาหรับหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในมาตรา 4 “ราคากลาง” หมายความว่าเป็นราคาเพื่อใช้
เป็ นฐานส าหรั บ เปรี ย บเที ย บราคาที่ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอได้ ยื่น เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อ จัดจ้างได้จ ริง ตามล าดั บ
ดังต่อไปนี้ (1) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด (2) ราคาที่ได้มาจาก
ฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา (3) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลาง
อื่ น กาหนด (4) ราคาที่ ได้ ม าจากการสื บ ราคาจากท้ อ งตลาด (5) ราคาที่ เคยซื้ อ หรือ จ้ างครั้งหลั งสุ ด ภาย
ในระยะเวลาสองปี งบประมาณ (6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน
ของรัฐนั้ น ๆ ในกรณี ที่มีราคาตาม (1) ให้ ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณี ที่ ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม
(2) หรื อ (3) ให้ ใช้ ราคาตาม (2) หรื อ (3) ก่ อน โดยจะใช้ ราคาใดตาม (2) หรื อ (3) ให้ ค านึ งถึ ง ประโยชน์
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ เป็ น ส าคั ญ ในกรณี ที่ ไม่ มี ร าคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ ใช้ ร าคาตาม (4) (5) หรื อ
(6) โดยจะใช้ราคาใดตาม (4) (5) หรือ (6) ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ
การกาหนดราคากลางของหน่วยงานของรัฐ สาหรับการจัดหาสินค้าและบริการด้วยวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่ไม่เป็นปัจจุบัน ขาดแหล่งอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
อันเป็นเหตุให้รัฐต้องสูญเสียเงินงบประมาณโดยไม่จาเป็น ซึ่งปัจจุบันได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยให้ ห น่วยงานของรัฐเปิ ดราคากลางและจัดทาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จั ด จ้ างและการค านวณราคากลางในระบบข้ อ มู ล ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อย่ างไรก็ ต าม มาตรการดั งกล่ า ว

ยังไม่สามารถแก้ไขปั ญ หาการกาหนดราคากลางที่เหมาะสมในการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐได้
เท่าที่ควร
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลราคาอ้างอิงสาหรับสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับ
ราคาตลาดมีความน่าเชื่อ ประกอบการตัดสินใจในการกาหนดราคากลาง กรมบัญชีกลางจึงอาศัยอานาจ
ตามมาตรา 47 ข้างต้น ในการทาหน้าที่จัดทาฐานข้อมูลราคาอ้างอิงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยใช้ฐานข้อมูลจากการจัดซื้อจัดจ้างจริงในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ท าให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางได้ ข้ อ มู ล
การจัดซื้อจัดจ้างจริงสามารถนามาวิเคราะห์ราคาอ้างอิงของพัสดุได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับราคาตลาด
มีความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานของรัฐสามารถใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจการกาหนดราคากลาง
สาหรับการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนาไปสู่การเปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการส่งผลให้ภาครัฐมีเงินงบประมาณ
เหลื อ จ่ า ยเพื่ อ น าไปใช้ กั บ โครงการพั ฒ นาอื่ น ๆ ได้ เพิ่ ม ขึ้ น ตลอดจนท าให้ รั ฐ สามารถกระตุ้ น เศรษฐกิ จ
และสามารถเก็บ ภาษีได้มากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามพระราชบัญ ญั ติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในการดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภ าครัฐ ซึ่งต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยกาหนดกรอบ
การปฏิ บั ติ ที่ เป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น มุ่ ง เน้ น การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ อ สาธารณชนให้ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความโปร่งใสและเปิ ดโอกาสให้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อันจะก่อให้ เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานของรัฐสามารถกาหนดราคาอ้างอิงพัสดุอย่างเหมาะสม คุ้มค่า ส่งผลให้เกิดความ
โปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ด้ า นการสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม โดยมุ่ ง เน้ น การกระจายโอกาส
การพัฒ นาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม เนื่องจาก
การก าหนดราคาอ้ า งอิ ง พั ส ดุ ไ ด้ น าฐานข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็ ก ทรอนิ กส์ (e-GP) มาประมวลผลในการก าหนดราคาอ้างอิงพั ส ดุ และประกาศราคาอ้างอิงพั ส ดุ ใน
ระดับภาค ระดับประเทศตามหลักเกณฑ์ราคาอ้างอิงพัสดุที่ได้กาหนดไว้ ทาให้หน่วยงานของรัฐมีราคาอ้างอิง
ที่ มีค วามน่ าเชื่ อถื อ ส าหรั บ ประกอบการตั ดสิ น ใจในการจัด ซื้ อจั ดจ้ างสอดคล้ อ งกับ ราคาตามท้ อ งตลาด
และภาคเอกชนเกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการแข่งขันด้านราคา ลดความเหลื่อมล้าด้านราคาของ
สินค้าและบริการตามพื้นที่แต่ละจังหวัด อันจะเป็นกลไกสาคัญในดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศ
11 ด้าน ประเด็นปฏิรูปที่ 6 เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริต
ทุกขั้นตอน กาหนดให้มีการนาเทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งการจัดทา
ราคาอ้างอิงพัสดุนั้น ภาครัฐสามารถนาราคาอ้างพัสดุมาใช้ประกอบการพิจารณาในการกาหนดราคาอ้างอิง
พัสดุได้ จึงเกิดความคล่องตัวในการจัดทาราคากลาง ลดขั้นตอนในการสืบค้นหาราคาจากท้องตลาด และ
เป็นกลไกป้องกันการทุจริตในด้านการกาหนดราคากลางที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง

นอกจากนี้ การกาหนดหลักเกณฑ์ฯ ยังสอดคล้องยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามกรอบ
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ 20 ปี กระทรวงการคลั ง (พ.ศ. 2561 - 2580) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่อ งการสนั บ สนุ น
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน และการปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของภาคธุรกิจและการลงทุนของประเทศ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านการเงินการคลังต่าง ๆ
ที่มีอยู่ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล เนื่องจากการกาหนดหลักเกณฑ์ราคาอ้างอิงพัสดุเป็นหลักเกณฑ์
ที่จัดทาขึ้นใหม่ตามภารกิจที่กาหนดพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(มาตรา 47) เพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชนเกิดการแข่งขันในราคาอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเป็นราคา
อ้างอิงพัสดุตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศใช้ทั่วประเทศ จึงมีความเป็นสากล โปร่งใส ราคาอ้างอิงพัสดุมีความ
น่ าเชื่ อถื อ ท าให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ ประหยั ด งบประมาณของแผ่ น ดิ น สามารถน างบประมาณส่ ว นที่ เหลื อ
ไปใช้ในนโยบายอื่น ๆ เป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 -2580)
ตามหลักยุ ทธศาสตร์ที่ 2 เรื่องการเป็ น กลไกจัดระบบบริห ารการเงินการคลังเพื่อการให้ บริการที่เป็นเลิ ศ
(Excellence Service: ES) ในการบริห ารงบประมาณเพื่อเข้ าสู่ ส มดุล อันจะส่ งผลให้ สามารถควบคุมการ
ใช้เงินแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป
2. สาระสาคัญ
1. ศึกษาข้อมูล การกาหนดราคาอ้างอิงของสานักงบประมาณ และหน่วยงานกลางอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถิติที่เกี่ยวข้องในการจัดทาราคาอ้างอิง
2. กาหนดหลักเกณฑ์ฯ
3. วิเคราะห์สถิติการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจากฐานข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-GP) โดยวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก จ าแนกตามประเภทสิ น ค้ า และบริ ก าร
เพื่อคัดเลือกสินค้าที่จะจัดทาราคาอ้างอิงพัสดุ
4. ก าหนดสิ น ค้ าและคุ ณ ลั ก ษณะของสิ น ค้ า เพื่ อ จั ด ท าราคาอ้ างอิ งพั ส ดุ จ ากฐานข้ อมู ล
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
5. ประมวลผลราคาอ้างอิงพัสดุ ตามหลักเกณฑ์ราคาอ้างอิงพัสดุที่กาหนด
6. ประกาศราคาอ้างอิงพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ต่ อ ประเทศชาติ : หน่ ว ยงานของรั ฐ ก าหนดราคากลางได้ อ ย่ า งเหมาะสม ไม่ สู ง เกิ น
ความเป็ น จริง ช่วยให้ ภ าครัฐประหยัดงบประมาณ และควบคุมการใช้เงินแผ่ นดินได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
สามารถนางบประมาณส่วนที่เหลือไปใช้นโยบายอื่น ๆ ในการพัฒนาประเทศต่อไป
ต่อหน่ วยงานกลาง : กรมบัญ ชีก ลางบรรลุ ภ ารกิจตามพระราชบั ญ ญั ติการจั ดซื้อจั ดจ้าง
และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในมาตรา 47 ทาหน้าที่จัดทาฐานข้อมูลราคาอ้างอิง และมีฐานข้อมูล
ราคาอ้างอิงสาหรับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานเป็นปัจจุบัน
ต่อหน่ ว ยจั ดซื้อ : สามารถใช้ข้อมูล ราคาอ้างอิงพั ส ดุเพื่ อก าหนดราคากลางในการจัดซื้ อ
จั ด จ้ า งภาครั ฐ ช่ ว ยประกอบการตั ด สิ น ใจการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ท าให้ ได้ สิ น ค้ า และบริ ก ารตรงตาม
ความต้ องการ มีคุ ณ ภาพ ภายใต้ ราคาที่ เหมาะสม และเป็ นข้อมู ลราคาอ้างอิงส าหรับสิ นค้ าและบริการที่ มี
ความน่ าเชื่อถือ เป็ นปั จจุ บั น สอดคล้ องกับราคาตามท้องตลาด เนื่องราคาอ้างอิงพั สดุคานวณจากฐานข้อมู ล
การจัดซื้อจัดจ้างตามข้อเท็จจริงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ์
มาตรฐานให้ทันสมัย
และเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงาน
ระดับ 1 กาหนดกรอบ
หลักเกณฑ์ฯ
ระดับ 2 ร่างหลักเกณฑ์ฯ
ระดับ 3 ประชุมหารือระดม
ความคิดเห็นกับส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 4 ปรับปรุงร่าง
หลักเกณฑ์ฯ
ระดับ 5 นาเสนอหลักเกณฑ์ฯ
ต่อผู้บริหารกรมบัญชีกลาง
ผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยงานของรัฐ สามารถ
จัดซื้อจัดจ้างได้ในราคา
ที่เหมาะสม

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

5

5

1

2

3

4

5

ที่ดำเนินกำร

กำหนดกรอบของหลักเกณฑ์รำคำอ้ำงอิงพัสดุ

ร่ำงหลักเกณฑ์รำคำอ้ำงอิงพัสดุ

จัดทำตัวอย่ำงรำคำอ้ำงอิงพัสดุ

ประชุมหำรือระดมควำมคิดเห็นกับส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงร่ำงหลักเกณฑ์รำคำอ้ำงอิงพัสดุ

นำเสนอหลักเกณฑ์รำคำกลำงอ้ำงอิงพัสดุให้ผู้บริหำร

วิเครำะห์ขอ้ มูลเพื่อคัดเลือกสินค้ำ

กำหนดสินค้ำ

ประมวลผลรำคำอ้ำงอิงพัสดุตำมหลักเกณฑ์รำคำอ้ำงอิงพัสดุ

ที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11. ประกำศรำคำอ้ำงอิงพัสดุ

10. นำเสนอคณะทำงำนและผู้บริหำรของกรมบัญชีกลำง

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

10

ต.ค.

10

พ.ย.

10

ธ.ค.

10

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

5

มิ.ย.

5

ก.ค.

5

ส.ค.

5

ก.ย.

10

ต.ค.

10

พ.ย.

10

ธ.ค.

10

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

3.2.7 โครงกำรกำหนดหลักเกณฑ์รำคำอ้ำงอิงพัสดุ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560

5

มิ.ย.

5

ก.ค.

5

ส.ค.

5

ก.ย.

3.2.8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (1)
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ การจั ด ซื้อ จัดจ้ างและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23
สิ งหาคม 2560 ได้ ก าหนดวิ ธี แ ละขั้ น ตอนของการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง เช่ น วิ ธี ป ระกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Bidding) และวิ ธี ต ลาดอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Market) และก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ทุ ก ประเภทต้ อ ง
ดาเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)
อย่ างไรก็ ตาม ที่ ผ่ านมากรมบั ญชีกลางไม่ ได้ ปรับปรุงระบบ e-GP เพื่ อรองรับขั้นตอนตามกฎหมายดังกล่ าว
ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงต้องทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-GP เพื่อปรับปรุงให้ระบบ e-GP สามารถ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างสมบูรณ์ และครอบคลุมตามที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี้กรมบัญชีกลาง
มีการปรับปรุงระบบ e-GP เพื่อรองรับกับระบบงานที่ทางกรมบัญชีกลางจะพัฒนาในอนาคต เช่น e-Shopping
ประกอบกับจานวนผู้ใช้งานและการใช้งานในระบบ e-GP เพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก โดยจานวนโครงการจัดซื้อ
จั ด จ้ า งภาครั ฐ มี จ านวนเพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 68.73 หน่ ว ยงานของรั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27.97
และผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 22.43 ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงมีความจาเป็นต้องขยายระบบงาน
คอมพิวเตอร์เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างบนระบบ e-GP ในภาพรวมมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงดาเนินงานโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อครอบคุลมการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างตามที่กฎหมายกาหนดอย่างสมบูรณ์ และเป็นการรองรับระบบงานที่จะมีการใช้ในอนาคต รวมถึง
ขยายระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น เกิดการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ
2. สาระสาคัญ
1. พั ฒ นาระบบ e-GP ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น รองรั บ ปริ ม าณการใช้ ง านที่ ม ากขึ้ น
และรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
2. ปรับปรุงระบบ e-GP ให้รองรับขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 กาหนด
3. พัฒนาระบบ e-GP ให้รองรับเทคโนโลยี Cloud และรองรับการทางานแบบ Micro Service
ให้ระบบ e-GP มีความคล่องตัวและมีความปลอดภัยมากขึ้น
4. สร้างความคล่องตัว และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ e-GP ในระยะยาว
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
มกราคม 2564 ถึง มกราคม 2565
5. งบประมาณ
95,000,000 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
28,500,000

ไตรมาสที่ 2
4,750,000
23,750,000

ไตรมาสที่ 3
33,250,000
-

ไตรมาสที่ 4
4,750,000
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. เพื่อให้ระบบ e-GP รองรับกับปริมาณผู้ใช้งานที่มากขึ้น และจานวนโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ปรับปรุงระบบ e-GP ให้รองรับผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการร่วมค้า
ผู้ประกอบการร่วม ผู้ประกอบการต่างชาติ และหน่วยงานตรวจสอบ
3. รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลงบประมาณจากระบบ New GFMIS มาเป็นข้อมูลตั้งต้นในการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
4. พั ฒ นาระบบ e-Market และ e-Bidding ให้ มีความปลอดภั ยและรองรับปริมาณการเข้ า
ใช้งานได้มากยิ่งขึ้นตามจานวนโครงการที่เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
5. พัฒนาระบบฉุกเฉินสาหรับผู้ประกอบการที่เสนอราคาด้วยวิธี e-Market และ e-Bidding
สาหรับช่วงเวลาที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
6. เพื่อปรับปรุงระบบบริหารสัญญาในระบบ e-GP ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ
New GFMIS เพื่ อลดความซ้ าซ้ อนในการบั นทึ กข้อมู ลในส่ วนการเบิ กเงินงบประมาณในระบบ New GFMIS
และเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ e-laas เพื่อลดความซ้าซ้อนในการบันทึกข้อมูลการเบิกเงินสาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
7. พั ฒ นาระบบบริการจัดการรหั ส สินค้า และบริการภาครัฐอย่างครบวงจร รวมทั้งมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ New GFMIS เพื่อลดความซ้าซ้อนของรหัสสินค้า
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
-

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ถูกต้อง คุ้มค่า
และตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงาน
ระดับ 1 ส่งมอบเอกสาร
การออกแบบการพัฒนา
ระบบ (Prototype)
ของระบบงาน e-Bidding
ระดับ 2 ออกแบบการ
พัฒนาระบบงานทั้งหมด
ยกเว้นระบบ e-Bidding
ระดับ 3 ส่งมอบเอกสาร
การออกแบบ และ
การพัฒนาระบบ
(Prototype) ทั้งหมด
ระดับ 4 คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับ
Prototye และระบบงาน
ทั้งหมด
ระดับ 5 ส่งมอบระบบงาน
คอมพิวเตอร์ของระบบงาน
ทั้งหมด พร้อมทั้งติดตั้ง
ระบบสาหรับทดสอบ UAT
ผลลัพธ์ (Outcome)
ระบบรองรับปริมาณงาน
ผู้ใช้งานและจานวน
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ.

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

5

5

1

2

3

4

5

ร้อยละ

(e-Bidding)

ร้อยละ

ทั้งหมดยกเว้นระบบ e-Bidding

แผน
ร้อยละ
แผน
ร้อยละ

10. ส่งมอบระบบงำนคอมพิวเตอร์ของระบบงำนทั้งหมดยกเว้นระบบ

(e-Bidding) พร้อมทั้งติดตั้งระบบสำหรับทดสอบ UAT

11. ส่งมอบระบบงำนคอมพิวเตอร์แบบเบ็ดเสร็จที่ปรับแก้ไขระบบ

จนเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งฝึกอบรมและเอกสำรคู่มอื ครบถ้วน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หมำยเหตุ : (1) แนวทำงกำรขับเคลื่อนภำรกิจของกรมบัญชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2563

ร้อยละ

(e-Bidding) พร้อมทั้งติดตั้งระบบสำหรับทดสอบ UAT

ร้อยละ

ระบบงำนทั้งหมด
แผน

แผน

คณะกรรมกำรตรวจสอบรับพัสดุ ตรวจรับ (Prototype)

ส่งมอบระบบงำนคอมพิวเตอร์ของระบบงำนทั้งหมดยกเว้นระบบ

9.

8.

แผน

ส่งมอบเอกสำรรูปแบบกำรพัฒนำระบบ (Prototype) ของระบบงำน

7.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ออกแบบกำรพัฒนำระบบงำนทั้งหมด ยกเว้นระบบ e-Bidding

แผน

ส่งมอบเอกสำรแกแบบกำรพัฒนำระบบ (Prototype) ของระบบ

6.

5.

แผน

ออกแบบกำรพัฒนำระบบงำนประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์

4.

ร้อยละ

ส่งมอบคอมพิวเตอร์

แผน

ร้อยละ

พร้อมทั้งกำหนดขั้นตอน วิธีกำร จัดทำแบบ Shop Drawing

และแผนผังกำรเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์

แผน

ส่งมอบแผนกำรดำเนินงำน และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ร้อยละ

ระบบ e-GP

3.

2.

แผน

ร้อยละ

แผน

จัดซื้อจัดจ้ำง และลงนำมในสัญญำของโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

5

ม.ค.

10

ก.พ.

15

มี.ค.

15

เม.ย.

15

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

10

ส.ค.

10

ก.ย.

25

ต.ค.

25

พ.ย.

3.2.8 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (1)

25

ธ.ค.

25

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ขั้นตอนกระบวนการจัดทาสัญญาและบริหารสัญญา ผ่านระบบ e - GP
หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการ
หมายเหตุ
1. การทาสัญญา Online
Offline
Offline
ต้องขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ
2. การส่งมอบงาน
บันทึกข้อมูล
Offline
ต้องขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ
ในระบบ e-GP
Online
3. การตรวจรับ
บันทึกข้อมูล
Offline
กรมบัญชีกลางได้เคยขอรับจัดสรรเงิน
ในระบบ e-GP
งบประมาณ ปี 2563 เพื่อจัดทาโครงการ
Online
พัฒนาระบบการบริหารโครงการก่อสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 10 ล้านบาท
แต่ไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
4. การเบิกจ่ายผ่านระบบ
Online
Online
มีการเชื่อมโยงจากระบบ e-GP
เป็น Online ทั้งหมด

2. สาระสาคัญ
การพั ฒ นาระบบสั ญ ญาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Contract) และการบริ ห ารสั ญ ญาแบบอิ เล็ ก
ทรอนิ กส์ เป็ นการพัฒ นาระบบสั ญ ญาของระบบ e-GP ให้ รองรับการลงนามในสั ญญาแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Contract) โดยใช้ ล ายเซ็ น ดิ จิ ทั ล (Digital Signature) รวมถึ งการพั ฒ นาระบบบริ ห ารสั ญ ญาให้ เป็ น
อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้โดยแบ่งเป็นระบบงาน ดังนี้
1. ระบบสัญญาอิเล็กทรอนิกส์
2. ระบบหนังสือมอบอานาจอิเล็กทรอนิกส์
3. ระบบส่งมอบงาน ตรวจรับงาน จัดทาเอกสารเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์
4. ระบบหลักประกันอิเล็กทรอนิกส์
5. ระบบหนังสือรับรองผลงานอิเล็กทรอนิกส์
6. ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และการประทับตรารับรองเอกสาร
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

5. งบประมาณ
46,517,000 บาท เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10%
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
4,651,700
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
13,955,100
-

ไตรมาสที่ 3
13,955,100
-

ไตรมาสที่ 4
13,955,100
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการจัดทาสัญญาและบริหารสัญญาของหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน
2. ลดขั้นตอนกระบวนการจัดทาสัญญา และบริหารสัญญา
3. สามารถติดตามตรวจสอบการบริหารสัญญาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณ
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ถูกต้อง คุ้มค่า
และตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงาน
ระดับ 1 ศึกษา วิเคราะห์
และกาหนดแนวทาง
พัฒนาระบบ
ระดับ 2 หารือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 3 กาหนด
รายละเอียด ความต้องการ
และออกแบบระบบงาน
ระดับ 4 ทดสอบความพร้อม
ของระบบงาน
ระดับ 5 นาเสนอผู้บริหาร
ผลลัพธ์ (Outcome)
กรมบัญชีกลางมีระบบ
ทาสัญญาอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน สามารถติดตาม
และตรวจสอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

-

5

1

2

3

4

5

ศึกษำ วิเครำะห์ และกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำระบบงำน

หำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

กำหนดรำยละเอียดควำมต้องกำร และออกแบบระบบงำน

พัฒนำระบบงำน

ทดสอบควำมพร้อมของระบบงำน

นำเสนอผู้บริหำร

2.

3.

4.

5.

6.

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

5

ต.ค.

5

5

พ.ย.

5

ธ.ค.

3.2.9 โครงกำรพัฒนำระบบสัญญำอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) และกำรบริหำรสัญญำอิเล็กทรอนิกส์

10

5

ม.ค.

10

ก.พ.

5

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

10

มิ.ย.

5

ก.ค.

5

ส.ค.

5

5

ก.ย.

3.2.10 โครงการพัฒนาระบบซื้อสินค้าและบริการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Shopping)
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs)
1. หลักการและเหตุผล
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในส่วนการพัฒนาประเทศ เพื่อนาแผน
ไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ งยื น ได้ แ ก่ การเพิ่ ม บทบาทของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง
และขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ เนื่องจากกิจการ
SMEs เป็ น กิ จ การที่ ใช้ เงิ น ลงทุ น ต่ าแต่ มี ค วามคล่ อ งตั ว ในการปรั บ กิ จ การให้ เข้ า กั บ สถานการณ์ ทั่ ว ไป
ของประเทศสูง นอกจากนี้ SMEs ยังเป็นกิจการที่สามารถจัดตั้งได้ทั่วประเทศไม่จาเป็นต้องจากัดแค่กรุงเทพฯ
และปริมณฑล ทาให้นอกจาก SMEs จะช่วยสร้างงานให้กับคนภายในประเทศทุกภูมิภาคยังช่วยลดการกระจุกตัว
ของการประกอบธุรกิจภายในประเทศ อันเป็นการช่วยกระจายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ
ลดการกระจุกตัวของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เกิดการกระจายรายได้
แก่คนทั่วประเทศช่วยลดความเหลื่อมล้าภายในประเทศ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ SMEs จะช่วยส่งเสริมให้เกิด
การผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้าจากต่างประเทศ เป็นการก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินภายในประเทศเพิ่มมาก
ขึ้นและ SMEs ยังเป็นแหล่งพัฒนาฝีมือเพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการก่อนที่กิจการจะมีฐาน
ที่มั่นคงเป็นกิจการขนาดใหญ่ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจมีการแข่งขันกันสูง นอกจาก SMEs จะต้องแข่งกับ
SMEs ด้วยกันเอง ยั งต้องแข่งกับกิจการขนาดใหญ่ ซึ่ งเป็นการยากที่ SMEs จะแข่งขันกับกิจการขนาดใหญ่
เนื่องจากมีข้อจากัดในหลายด้าน เช่น เงินทุน แรงงานที่มีฝีมือ ต้นทุนการผลิต ทาให้ปัจจุบันมี SMEs ที่ต้อง
เลิกกิจการในอัตราที่สูงต่อปี
จากเหตุผลดังกล่าว เมื่อตรวจสอบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจะพบว่าวิธีเฉพาะเจาะจง (ข) ซึ่งใช้
สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท พบว่าเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีตัวเลขการประหยัด
งบประมาณที่ต่าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ รวมทั้งมีจานวนโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
มากที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีการซื้อสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเล็กน้อยหรือมีการซื้อสินค้าชนิ ดเดียวหลายครั้ง
ภายในปี ง บประมาณ ซึ่ ง เป็ น การซื้ อ เพื่ อ ควบคุ ม ปริ ม าณสิ น ค้ า คงคลั ง (Inventory) หรื อ การซื้ อ ตาม
ความจาเป็นเร่งด่วน ดังนั้น จึงมีแนวคิดปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
ให้ อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถซื้อสินค้าที่ภ าครัฐต้องการสนับสนุน ได้แก่
สินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs นอกจากนี้การจัดซื้อสินค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Shopping) จะช่วยให้
ประหยั ด เวลาและลดต้ น ทุ น การด าเนิ น การของหน่ ว ยงานของรั ฐ ยั ง ช่ ว ยให้ เงิ น ไปสู่ ผู้ ป ระกอบการ
และภาคเอกชนได้เร็วขึ้น เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจได้คล่องตัวขึ้น เป็นการให้ภาครัฐสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการจัดซื้อจัดจ้างอันนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

2. สาระสาคัญ
1. ออกแบบกระบวนการทางานบนระบบ e-GP
2. กาหนดรายละเอียดความต้องการ และออกแบบระบบงานของระบบงาน e-Shopping
เพื่อให้บริษัทผู้ดาเนินการพัฒนาระบบดาเนินการต่อไป
3. พัฒนาโปรแกรม และติดตั้งระบบงาน
4. ทดสอบระบบงานที่บริษัทพัฒนาขึ้นให้เป็นไปตามแนวทางที่ออกแบบไว้
5. นาระบบ e-Shopping ขึ้นใช้งานบนระบบ e-GP
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
45,000,000 บาท เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10%
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
4,500,000

ไตรมาสที่ 2
9,000,000

ไตรมาสที่ 3
22,500,000

ไตรมาสที่ 4
9,000,000

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. โดยปกติ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข) หน่วยงานของรัฐต้องใช้ระยะเวลา
ในการดาเนิ นประมาณ 10 วัน เริ่มต้ นจากเจ้าหน้าที่พั ส ดุจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างจนกระทั่ งหน่ วยงาน
ได้ป ระกาศผู้ รับ การคัดเลื อกและประกาศขึ้นเว็บไซต์ แต่เมื่อเปลี่ ยนมาใช้วิธี e-Shopping ระยะเวลาการ
ดาเนินการจะเหลือเพียง 2 วัน ซึ่งส่งผลให้ประหยัดระยะเวลาได้ 8 วัน
2. การดาเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง (ข) หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งใช้
ต้ น ทุ น ในการดาเนินการประมาณ 100 บาท/1 โครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน ค่าโทรศัพท์ ในการ
ติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการ ซึ่งหากเปลี่ยนมาใช้วิธี e-Shopping ระยะเวลาจะเหลือเวลาเพียง 5 บาท
3. ประหยัดวงเงินงบประมาณ
4. ช่ วยให้ การจั ดซื้ อจั ดจ้ างและการเบิ กจ่ ายเงินมี คุ ณ ภาพมากขึ้ น เช่น ช่ว ยลดขั ้น ตอน
ในจัดซื้อจัดจ้างลดระยะเวลาในการจัดหาต้นทุนในการดาเนินการลดลง การชาระเงินให้ผู้ประกอบการสะดวก
และรวดเร็วขึ้น

5. กรมบั ญ ชี กลางสามารถน าหลั กการที่ ก าหนดมาปรับเปลี่ ยนกระบวนการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง
เป็นรูปแบบ e-Shopping ได้ สามารถกาหนดเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐาน
6. องค์กร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ เมื่อ มีก ารพัฒ นาหรือ ปรับ ปรุง ระบบงานใหม่
สามารถนามาปรับใช้ได้ทันที หน่วยงานของรัฐไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานหรือหาผู้เชี่ยวชาญ
มาดาเนินการใหม่
7. เพิ่มช่องทางการช าระเงินให้ ห น่วยงานของรัฐ สามารถชาระเงินผ่านบัตรจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดช่องทางการทุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ สามารถรองรับการจ่ายเงิน
2 รูป แบบ ได้แก่ ห น่ ว ยงานที่ เบิ ก จ่ ายเงิน ผ่ านระบบ GFMIS และหน่ วยงานที่ ไม่ได้ เบิก จ่ายเงิน ผ่ านระบบ
GFMIS เป็นต้น
8. ด้ านสิ่ งแวดล้ อ มระบบ e-Shopping รองรับ การซื ้อ สิน ค้า ที ่เป็น มิต รกับ สิ ่ง แวดล้อ ม
เป็น การส่ง เสริม ให้ผู้ผ ลิต เปลี่ย นมาผลิต สิน ค้า ที่ เป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ มมากขึ้น ส่งผลดีต่อสิ่ งแวดล้ อม
โดยทั้งทางตรงและทางอ้อม
9. รัฐบาลสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้ กับผู้ประกอบการหรืออุตสาหกรรมได้ รวมทั้ง
หน่วยงานของรัฐสามารถประหยัดงบประมาณได้มากขึ้น และสามารถนางบประมาณไปดาเนินการพัฒ นา
ประเทศในด้านอื่น ๆ ได้
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง

3.2.11 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสอบถาม (Live Chat)
และแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลาง โดยกองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง ได้พัฒนาระบบการจัดซื้อ
จั ด จ้ างภาครั ฐ (e-Government Procurement : e-GP) เพื่ อรองรับ การด าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยกาหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันมีจานวนผู้ใช้งานระบบ e-GP ทั้งสิ้น 435,303 ราย
ประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐ 194,084 ราย และผู้ค้ากับภาครัฐ จานวน 241,219 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2561) โดยหน่วยงานของรัฐมีการเข้าใช้งานระบบ e-GP เฉลี่ยวันละประมาณ 78,000 ราย และผู้ค้า
กับภาครัฐเฉลี่ ยวันละประมาณ 13,000 ราย เมื่อมีการใช้งานระบบเป็ นจานวนมากจึงทาให้ มีก ารติ ดต่อกั บ
กรมบัญชีกลางเป็นจานวนมาก เพื่อสอบถามข้อมูลรวมถึงแจ้งปัญหาในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทาง
ระบบ e-GP โดยติดต่อมาทางโทรศัพท์ Facebook e-mail หรือมาติดต่อที่กรมบัญชีกลางโดยตรง ทาให้
ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้ทันเวลา ก่อให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาหรือ
ตอบข้อหารือต่าง ๆ
ดั ง นั้ น กรมบั ญ ชี ก ลางจึ ง พิ จ ารณ าหาวิ ธี ก ารที่ จ ะสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาการใช้ ง าน
และตอบข้อ หารื อ ต่ าง ๆ ให้ ได้ ร วดเร็ ว และทั น เวลา โดยการน าเทคโนโลยี ม าใช้ เป็ น เครื่องมื อ สนั บ สนุ น
การให้ บ ริการแก่ห น่วยงานของรัฐและผู้ค้า กับภาครัฐให้ เกิดความคล่ องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์การ
ให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและผู้ค้ากับภาครัฐในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การสอบถามข้อมูลการรับ
แจ้งปัญหาและการแก้ปัญหา และตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ผ่านระบบ e-GP
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานของรัฐและผู้ค้ากับภาครัฐ เพื่อให้
การแก้ ไขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น อั น จะน าไปสู่ ก ารเข้ า ร่ ว มการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของ
ผู้ ป ระกอบการที่ มีจ านวนมากขึ้น ตามไปด้ว ย ท าให้ รัฐ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ มากขึ้น และช่ว ยให้ รัฐ
สามารถเก็บ ภาษี ได้มากยิ่ งขึ้น ส่ งผลให้ การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเกิดความรวดเร็วเป็นไปตามนโยบาย
ของรั ฐบาลที่ ต้ องการกระตุ้ น ให้ เม็ ดเงิน หมุ นเวี ยนเข้ าสู่ ระบบเศรษฐกิ จ ซึ่ งจะท าให้ ห น่ วยงานจั ดเก็ บภาษี
(กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร) สามารถจัดเก็บภาษีจากภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น โดยระบบ
สามารถช่ ว ยพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก ารด้ า นการใช้ ง านระบบ e-GP ให้ ส ามารถตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยงานของรัฐและผู้ค้ากับภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยา
รวมทั้งสามารถเก็บ รวบรวมข้อมูล การติดต่อ เพื่ อใช้ในการปรับปรุงพัฒ นาบริการให้ ดียิ่งขึ้นและสามารถ
ดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้เป็นอย่างดี
ดังนั้น จึงได้ดาเนินโครงการพัฒนาระบบการให้บริการสอบถาม (Live Chat) และแจ้งปัญหา
การใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารในการบริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาแนะนา แก้ปัญหาและ
ตอบข้อ ซัก ถามเกี่ย วกับ การใช้ ร ะบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครัฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government
Procurement : e-GP) กับทางหน่วยงานของรัฐและผู้ค้ากับภาครัฐ ให้เพียงพอ ถูกต้อง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2. ให้ผู้แจ้งปัญหาสามารถดาเนินการจัดทาแบบแจ้งปัญหาการใช้งาน ติดตามความคืบหน้า
และผลการแก้ไขปัญหาได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. กรมบัญชีกลางมีรายงานแสดงสถิติในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสอบถามและ
การแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP และกาหนดแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมบัญชีกลาง ในการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ค้า
กับภาครัฐ
ตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น โครงการพั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารสอบถาม (Live Chat)
และแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในด้ านที่ 6 การปรับสมดุ ลและพั ฒ นาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยให้ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การลดความ
เหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการยกระดับบริการทางการเงินฐานรากด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน
สมัยใหม่
แผนขับ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์ 20 ปี กรมบั ญ ชีกลาง (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุท ธศาสตร์ที่ 2
การเป็ น กลไกจั ด ระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั งเพื่ อ การให้ บ ริ ก ารที่ เป็ น เลิ ศ (Excellence Service : ES)
บูรณาการระบบ IT กับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อรองรับ CGD 4.0 และยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital CGD : DC) พัฒนา AI สนับสนุนงานด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2. สาระสาคัญ
ด าเนิ น การจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย อุ ป กรณ์ ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบ Live Chat
และพัฒนาระบบงานแบบ Web Application ระบบการแจ้งปัญหาการใช้งานผ่า นระบบ IR ออนไลน์ โดยมี
รายละเอียดสาคัญ ดังนี้
1. ด าเนิ น การจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยและติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ เป็ น
Application/Database Server และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก
2. ด าเนิ น การจั ด หาซอฟต์ แ วร์ ร ะบบ Live Chat โดยการท างานของระบบเป็ น แบบ
Web Application ตามหลั ก การ Responsive Web Design โดยรองรั บ การใช้ งานได้ ทั้ งบนคอมพิ ว เตอร์
และมื อ ถื อ เพื่ อ รองรั บ ได้ ทุ ก เบราว์ เซอร์ (browser) สามารถสนทนาได้ ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ
สามารถเชื่อ มต่ อกั บ ระบบฐานข้อมู ล (Database) ผ่ านระบบ API สามารถรับ และส่ งไฟล์ ได้ จากหน้ าจอ
สนทนาได้ทันที สามารถส่งต่อ (Open Support Ticket) บทสนทนาไปให้เจ้าหน้าที่ในกรณีที่ระบบต้องการ

ความช่วยเหลือได้ ผู้รับบริการสามารถประเมินคะแนนความพึงพอใจอย่างง่ายในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม
กับช่องทางที่ผู้รับบริการ และสามารถแสดงรายงานรูปแบบต่าง ๆ ได้
3. พัฒนาระบบการแจ้งปัญหาการใช้งานผ่านระบบ IR ออนไลน์ แบบ Web Application
เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานผ่านระบบได้อย่างรวดเร็ว และสามารถติดตามตรวจสอบการ
แก้ไขปัญหาที่รับแจ้งได้ตลอดเวลา ในส่วนของผู้ให้บริการสามารถเก็บสถิติการรับแจ้งปัญหาและออกรายงาน
ประเมินปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนาระบบ e-GP ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564
5. งบประมาณ
2,997,000 บาท เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10%
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
2,997,000
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. เพิ่ ม ความสามารถของระบบศู น ย์ บ ริก ารแก่ ห น่ ว ยงานรัฐ และผู้ ค้ ากั บ ภาครัฐ เพื่ อให้
สามารถให้บริการผ่านช่องทางที่หลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วต่อทั้งผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ รวมทั้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้วย
2. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานของบุคลากรของกรมบั ญชีกลางในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าผลการสอบถาม/แจ้งปัญ หาไปพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพของระบบ e-GP และกาหนด
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ลดค่ าใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง ค่ า โทรศั พ ท์ ในการติ ด ต่ อ ระหว่ างหน่ ว ยงานของรั ฐ และ
ระหว่างผู้ค้ากับภาครัฐ และลดการใช้กระดาษในการส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งานต่าง ๆ
4. สามารถวัดผลการให้ บริการได้จากรายงานสถิติการใช้บริการ และสามารถนาผลการ
ปฏิบัติงานไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อไปในอนาคตได้
5. เพื่อควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ถูกต้อง คุ้มค่า
และตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงาน
ระดับ 1 แก้ไขระบบงาน
ให้ถูกต้องครบถ้วน
ระดับ 2 ตรวจรับระบบงาน
ระดับ 3 ฝึกอบรมผู้ใช้งาน
ที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 4 จัดเตรียมข้อมูล
เพื่อความพร้อมสาหรับ
การใช้งาน
ระดับ 5 ขึ้นใช้ระบบงาน
ผลลัพธ์ (Outcome)
มีระบบศูนย์บริการให้
แก่หน่วยงานรัฐ และผู้ค้า
กับภาครัฐ ผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย สะดวก
รวดเร็ว

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

5

-

1

2

3

4

5

ทดสอบกำรใช้ระบบงำน

แก้ไขระบบงำนให้ถกู ต้องครบถ้วน

ตรวจรับระบบงำน

ฝึกอบรมผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้อง

จัดเตรียมข้อมูล และควำมพร้อมในกำรใช้งำนระบบงำน

นำเสนอผู้บริหำร เพื่อขอควำมเห็นชอบในกำรขึ้นใช้ระบบงำน

ขึ้นใช้ระบบงำน

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

15

ต.ค.

15

พ.ย.

15

ธ.ค.

10

15

ม.ค.

10

10

ก.พ.

5

5

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

3.2.11 โครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรสอบถำม (Live Chat) และแจ้งปัญหำกำรใช้งำนระบบ e-GP แบบออนไลน์
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3.2.12 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (Dashboard)
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 ประกาศ
ในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยมีหลั กการเพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ มี ก รอบการปฏิ บั ติ งานที่ เป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น มุ่ ง เน้ น การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ต่อสาธารณชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขั นอย่างเป็นธรรม มีการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างที่คานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสาคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการ
วางแผนการดาเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทาให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ และพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทาให้เกิ ดความโปร่งใส
ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดี
กับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
ทั้ งนี้ ได้ ว างกรอบแนวทางการพั ฒ นาระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างภาครัฐ (e-Government
Procurement : e-GP) เพื่อรองรับ การดาเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ มีกระบวนการดาเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ โดยมี
ขั้ นตอนการจั ดซื้ อจั ดจ้ างที่ ครอบคลุ มตั้ งแต่ การได้ รับจั ดสรรเงินงบประมาณ การวางแผนการจั ดซื้ อจั ด จ้ า ง
การเข้าสู่กระบวนการจัด ซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้างจนกระทั่งสิ้นสุดภาระผูกพัน ตามสัญญา นอกจากนี้
ยั งมี ข้ อมู ลอื่ น ๆ อี กมากมายที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น การร้องเรียนและอุทธรณ์ การขอยกเว้นผ่ อนผั น การไม่ ปฏิ บั ติ
ตาม พ.ร.บ. ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การจั ด ชั้ น และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน ของ
ผู้ประกอบการ ข้อมูลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างระบบโครงสร้าง
พื้น ฐานของประเทศ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST) เป็นต้น ส่ งผลให้ มีข้อ มูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจานวนมาก โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบ e-GP ซึ่งมีอยู่มากมายรวมถึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงกับระบบ e-GP นาไปวิเคราะห์เป็นรายงานสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาระบบดังกล่าวเรียบร้อย
แต่ยังต้องดาเนินการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างให้มีความถูกต้อง รวมทั้งประเมินผลกระทบ
ต่อระบบงานปัจจุบันด้วย
ปัจจุบันข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP มีข้อมูลอยู่มากมาย แต่ยังขาดการวิเคราะห์
ข้อมูลจากคลังข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์และสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ สามารถ
ค้นหาคาตอบที่ต้องการ และสามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนโดยใช้เวลาสั้น ๆ นอกจากนี้ข้อมูลที่เปิดผย
ข้อมูลในวงกว้าง เพื่ อจัดทาระบบการเปิ ดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการใช้ จ่ ายเงิน งบประมาณ ให้ เกิ ด ความคุ้ ม ค่ าและเป็ น ประโยชน์
ต่อภาครัฐมากที่สุด
2. เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพในการน าข้ อมู ล การจั ดซื้ อ จั ดจ้ างจากระบบ e-GP เพื่ อ มาใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจากทุกภาคส่วน
3. เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างภาครั ฐ
โดยการเปิ ดเผยข้อมูลการจั ดซื้อจั ดจ้ างที่ส าคัญจากระบบ e-GP เพื่อให้ ภาคประชาชนมีข้อมูลประกอบการ
เข้าร่วมตรวจสอบการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
4. ให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบ
ความโปร่งใสและเป็นธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
5. สร้ างความเชื่อมั่น ให้ กับ ภาคเอกชนที่จะเข้าร่ว มเสนอราคาในโครงการภาครัฐ ให้ เกิ ด
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนริเริ่ม
ผลักดันและพยายามแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง โดยเฉพาะด้านการปลูกจิตสานึกและการป้องกัน
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
2. สาระสาคัญ
ดาเนินการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างเพื่อนาเข้าระบบการวิเคราะห์ข้อมูล
และเปิ ดเผยข้อมูลการจั ดซื้อจั ดจ้าง (Dashboard) เพื่อให้ หน่ วยงานภาครัฐ ผู้ ค้ากับภาครัฐ ผู้ บริหารองค์กร
และผู้ ส นใจทั่ว ไปสามารถเข้าถึงข้อ มูล ประกอบการตรวจสอบการดาเนิ นงานของเจ้าหน้ าที่ รัฐ และผู้ ค้ า
ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ โดยเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ ระบบ e-GP ที่ มี อ ยู่ แ ละฐานข้ อ มู ล อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
โดยในเบื้องต้นสามารถเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ดังนี้
1. รายงานผลการดาเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถตรวจสอบ
สถานะการดาเนิ นกระบวนการจั ดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ/งาน อาทิเช่น ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ชื่อโครงการ สถานที่ตั้งของโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ รายละเอียดโครงการ จานวนงบประมาณและ
แหล่ งของเงิน ที่ ได้ รั บ จั ด สรร การค านวณราคากลางเพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ในการติ ด ตามความคื บ หน้ า หรื อ
ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานหรือโครงการ/งานนั้น ๆ ต่อไป
2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ผู้ ที่สนใจทั่วไปทราบผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยรวม
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในมิ ติ ต่ าง ๆ อาทิ เช่น ภาพรวมของแต่ ล ะประเภทหน่ ว ยงาน ภาพรวมของแต่ ล ะ
หน่วยงาน ภาพรวมของแต่ละพื้นที่ ภาพรวมตามช่วงของวงเงินงบประมาณ ภาพรวมตามประเภทการจัดหา
วิธีการจัดหา ภาพรวมของประเภทสินค้าและบริการที่ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด ภาพรวมผลการจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการที่ได้ทาสัญญาและผลการดาเนินโครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว
3. รายงานระยะเวลาการเผยแพร่ร่าง TOR ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน
และกาหนดระยะเวลาให้ผู้ค้าจัดทาและส่งข้อเสนอทางด้า นเทคนิคแต่ละโครงการ/งาน เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั่วไป

สามารถตรวจสอบระยะเวลาในการเผยแพร่ ร่ าง TOR ข่ าวประกาศการจั ดซื้ อ จั ด จ้ าง ประกาศเชิ ญ ชวน
และกาหนดระยะเวลาให้ ผู้ค้าจัดทาและส่งข้อเสนอทางด้านเทคนิคของหน่วยงานภาครัฐ แต่ล ะแห่ งว่ามี
ความเหมาะสมกับวงเงินในการจัดหาประเภทการจัดหา วิธีการจัดหา หรือประเภทของสินค้า และบริการหรือไม่
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามความคืบหน้าหรือตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานว่ามีการ
ดาเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีผู้ค้าเข้ามาแข่งขันราคา
4. รายงานการประหยั ด เงิน งบประมาณและการแข่ ง ขั น ทางด้ า นราคาของผู้ ค้ า แต่ ล ะ
โครงการ/งาน เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐแต่ละโครงการ/
งานว่ามีการแข่งขัน ทางด้านราคาเหมาะสมกับวงเงินในการจัดหา ประเภทการจัดหา วิธีการจัดหา หรือ
ประเภทของสินค้าและบริการหรือไม่ รวมทั้งเปิดเผยข้อตกลงและผลกรณีที่มีการต่อรองราคากับผู้ค้า เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานหรือโครงการ/งานนั้น ๆ
5. รายงานรายชื่อผู้ค้าที่เข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ (รับ/ซื้อซอง/
ยื่นซอง) ทั้งที่ไม่ได้และได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถตรวจสอบว่าผู้ค้าราย
ดังกล่าวมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการสมยอมราคาหรือไม่ และตรวจสอบว่ามีผู้ค้ารายใดมีการผูกขาดเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานภาครัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่ง หรือประเภทสินค้าและบริการใดประเภทหนึ่งหรือไม่ หรือหน่วยงาน
กาหนดรายการวัสดุเป็นการเฉพาะ (ล็อกสเปค) หรือไม่ ต่อไป
6. รายงานรายชื่อผู้ค้าที่เข้าร่วมเสนอราคากับหน่วยงานภาครัฐแต่ลดราคาไม่เกินร้อยละ 10
เมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณ เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถตรวจสอบว่าผู้ค้ารายดังกล่าวมิได้เข้ามาแข่งขัน
ทางด้านราคากับผู้ค้ารายอื่นอย่างแท้จริงหรือไม่ ต่อไป
7. รายงานสถานะของโครงการ/งาน มีก ารดาเนิ น การไปถึ งขั้ น ตอนใดแล้ ว บ้ าง เพื่ อ ให้
ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบและติดตามขั้นตอนการทางานของหน่วยงานภาครัฐและคู่สัญญาว่าเป็นไปตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาถูกต้องหรือไม่
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กรกฏาคม 2564

5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
หน่วยงานภาครัฐ ผู้ค้ากับภาครัฐ และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งทั้ งประเทศได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ สามารถใช้ ป ระกอบการตรวจสอบ
กระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างว่ าด าเนิ น การได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง โปร่งใส มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และเป็ น ธรรมหรือ ไม่
นอกจากนี้ สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ช่วยในการประเมินปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อใช้ในการวางแผน กาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และคาดการณ์
แนวโน้มของการจัดซื้อจัดจ้างว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางใด
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
1. ระบบงานมี ข้อมู ลปริมาณมากและใช้ระยะเวลาในการประมวลผลข้ อมู ลมาก จึ งท าให้
สามารถประมวลผลได้เป็นรายสัปดาห์ ซึ่งไม่เป็นข้อมูลปัจจุบัน ดังนั้น จึงควรกาหนดแนวทางในการแก้ปัญหา
ดังกล่าวให้สามารถประมวลผลได้เป็นรายวัน
2. ระบบงานต้องใช้การประมวลผลข้อมูลที่มีความซับซ้อน จึงจาเป็นต้องประเมินสมรรถนะ
จากเครื่องแม่ข่าย (Report Server) ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันว่าสามารถรองรับการทางานของระบบงานดังกล่าว
ได้หรือไม่ รวมทั้งประเมินผลกระทบต่อระบบงานปัจจุบันด้วย
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ์
มาตรฐานให้ทันสมัย
และเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงาน
ระดับ 1 ตรวจสอบ
และคัดกรองข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน
ระดับ 2 ทดสอบระบบงาน
ระดับ 3 ฝึกอบรมผู้ดูแล
ระบบงาน
ระดับ 4 กาหนดสิทธิ
การเข้าถึงข้อมูล
ระดับ 5 นาเสนอผู้บริหาร
เพื่อขอความเห็นชอบ
การขึ้นใช้งาน
ผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยงานภาครัฐ ผู้ค้า
กับภาครัฐ และผู้สนใจ
ทั่วไป สามารถเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างทั้ง
ประเทศได้อย่างรวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

5

-

1

2

3

4

5

ฝึกอบรมผู้ดแู ลระบบงำน

กำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูล

นำเสนอผู้บริหำร เพื่อขอควำมเห็นชอบในกำรขึ้นใช้ระบบงำน

4.

5.

6.
แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ครบถ้วน และนำเข้ำข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำง

ทดสอบระบบงำน

ร้อยละ

ตรวจสอบ และคัดกรองข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงให้มคี วำมถูกต้อง

แผน

กำรนำเข้ำข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นรำยวัน

3.

2.

ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

วิเครำะห์ผลกระทบต่อระบบงำนปัจจุบัน และกำหนดแนวทำง

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

10

ต.ค.

10

10

พ.ย.

10

ธ.ค.

10

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

10

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

3.2.12 โครงกำรพัฒนำระบบวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (Dashboard)

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3.3 ด้านความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.3.1 โครงการค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) (1)
1. หลักการและเหตุผล
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบในหลักการดาเนินงานโครงการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และอนุมัติให้แต่งตั้ง
คณ ะกรรมการความร่ ว มมื อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต (Anti-Corruption Cooperation Committee) ที่ มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน มีหน้าที่กาหนดแนวทางการดาเนินงานจัดทาข้อตกลงคุณธรรม
คั ด เลื อ กโครงการจั ด ท าข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรมและคั ด เลื อ กผู้ สั งเกตการณ์ และได้ แ ต่ งตั้ งคณะอนุ ก รรมการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริต โดยมีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานเพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอรายชื่อ
โครงการจั ด ซื้ อจั ด จ้ างและรายชื่ อ บุ คคลเพื่ อขึ้ น บั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ สั งเกตการณ์ และคณะอนุ กรรมการจั ดท า
หลักสูตรการอบรมผู้สังเกตการณ์ โดยมีนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
เป็นประธาน เพื่อกาหนดรายละเอียดหลักสูตรการอบรมและแนวทางการฝึกอบรมผู้สังเกตการณ์
ปัจจุบันข้อตกลงคุณธรรมดาเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 2 เรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกัน
การทุจริต โดยมีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตตามพระราชบัญญัติ ฯ กากับ ดูแล แนวทาง
การด าเนิ น งานข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรม ซึ่ ง คณะกรรมการความร่ ว มมื อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประกอบด้ ว ย
ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการและกรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทน
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนสานักงบประมาณ ผู้ แทนสานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิ จ
ผู้ แทนส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต แห่ งชาติ และกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จากภาคเอกชน 5 ท่ าน และเมื่ อวัน ที่ 8 สิ งหาคม 2561 คณะกรรมการความร่ว มมื อป้ องกัน การทุ จ ริต
ได้ประกาศแนวทางและวิธีการในการดาเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครั ฐ แบบของข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรม การคั ด เลื อ กผู้ สั งเกตการณ์ และการจั ด ท ารายงานตามมาตรา 17
และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับ
วันที่ 9 สิงหาคม 2561
การนาข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณและยกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เนื่องจากได้รับการตรวจสอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การดาเนิ น โครงการและการใช้จ่ายโครงการจากภาคประชาสังคมโดยผ่านทาง
ผู้สังเกตการณ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมเสนอราคาโครงการของรัฐ เกิดการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง อีกทั้งจะส่งผลต่อการจัดทาดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการลงทุนของนัก ลงทุนต่างชาติ

และส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการต่อเนื่องที่ดาเนินการมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2558 จึงจาเป็นต้องดาเนินการเพื่อให้การนาข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563 มี โครงการจัด ซื้อ จั ดจ้ างเข้าร่ว มจัด ท าข้ อตกลง
คุณธรรมแล้ว จานวน 124 โครงการ และมีผู้สังเกตการณ์อยู่ในบัญชีรายชื่อ แล้ว จานวน 243 คน ซึ่งมีมูลค่า
งบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น 2.0 ล้ า นล้ า นบาท และมี โ ครงการที่ ได้ จั ด ท าสั ญ ญาจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแล้ ว จ านวน
51 โครงการ มูลค่าสัญญารวม 3.1 แสนล้านบาท สามารถประหยัดงบประมาณ 9.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีผลมาจาก
ที่ผู้สังเกตการณ์ได้เข้าสังเกตการณ์ และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานเจ้าของโครงการตั้งแต่เริ่มร่างขอบเขต
ของงานทาให้ขอบเขตของงานและราคากลางมีความเหมาะสม และมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม
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จากการดาเนินงานที่ผ่านมาจนถึ งปัจจุบันมีจานวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมจัดทา
ข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรมสะสมเพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ปี เนื่ อ งจากเป็ น โครงการขนาดใหญ่ แ ละมี สั ญ ญาผู ก พั น ข้ ามปี
จึงจาเป็นที่จะต้องมีผู้สังเกตการณ์ ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดาเนินโครงการข้อตกลงคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อจ านวนโครงการ ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภ าพ
สูงสุ ดต่อทางราชการจึ งต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อเป็ น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้สังเกตการณ์
สาหรับโครงการที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ต่างจังหวัดด้วย
ทั้งนี้ โครงการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) จัดทาขึ้นบนพื้นฐาน
ของข้อมูลที่สอดรับกับกรอบแนวความคิดในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ดังนี้
1. พระราชบั ญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารได้กาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 2 การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา 8 (2) การปฏิบัติภารกิจ
ของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น

3. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
4. แผนปฏิรูปประเทศ
4.1 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน แผนงานที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถของภาคเอกชน
และประชาชนในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
4.2 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูปที่ 2
ด้ านการป้ องปราม ข้ อ 3.5 โครงการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างภาครัฐ โครงการใดที่ อ ยู่ ในความสนใจของประชาชน
หรืออาจเกิดความไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ให้นาหลักการของข้อตกลง
คุ ณ ธรรม (Integrity Pact) หรื อระบบความโปร่งใสในงานก่ อสร้าง (Infrastructure Transparency : CoST)
ที่ปราศจากการทุจริตมาใช้ตรวจสอบงานก่อสร้างภาครัฐ โดยจัดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดมาตรฐานการ
ก่อสร้างตามคุณลักษณะของโครงการที่คล้ายคลึงและเทียบเคียงกันได้ เพื่อให้สามารถติดตามมาตรฐานการ
ก่อสร้างโครงการที่ดาเนินการอยู่เป็นประจา
5. แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการบริห ารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจิตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
6. ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ด้านการสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
7. แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) การเป็น
กลไกกากับการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Smart Regulator)
2. สาระสาคัญ
1. จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์ที่ปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ที่เข้า
ร่วมดาเนินการตามข้อตกลงคุณธรรม
2. จ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้สังเกตการณ์
3. จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ของผู้สังเกตการณ์
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2558 ถึง กันยายน 2565

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

5. งบประมาณ
48,023,400 บาท งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
2,438,080
พ.ศ. 2565
7,166,600

ไตรมาสที่ 2
2,438,080
7,166,600

ไตรมาสที่ 3
3,657,120
10,749,900

ไตรมาสที่ 4
3,657,120
10,749,900

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
การนาข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณและยกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เนื่องจากได้รับการตรวจสอบ
กระบวนการจั ดซื้ อ จั ด จ้ าง การด าเนิ น โครงการและการใช้ จ่ายโครงการจากภาคประชาสั งคม โดยผ่ าน
บุ คคลที่ 3 (ผู้ สั งเกตการณ์ ) สร้ างความเชื่อ มั่ น ให้ กับ ภาคเอกชนที่ จะเข้าร่ว มเสนอราคาโครงการของรัฐ
เกิดการแข่งขั น อย่างเป็ นธรรมก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อประทศอย่างแท้จริง อีกทั้งจะเป็นการส่งผลต่อการ
จัดทาดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในการลงทุน
ของนักลงทุนต่างชาติ และส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดาเนินงาน
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ถูกต้อง คุ้มค่า
และตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
มีผู้สังเกตการณ์
เข้าดาเนินงานทุกโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องสอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
100

100

100

เกณฑ์การให้คะแนน

ค่าเป้าหมาย
2564

2565

1

2

3

4

5

5

5

-

-

-

-

มีผู้สังเกตการณ์
เข้าดาเนินงาน
ทุกโครงการ

แผน
ร้อยละ

คัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างและผู้สงั เกตการณ์ประจาโครงการ

เพื่อจัดทาข้อตกลงคุณธรรมประจาปี พ.ศ. 2564

2.

ร้อยละ

แผน

2

ต.ค.

2

7

พ.ย.

2

4

ธ.ค.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้สงั เกตการณ์ที่เข้าปฏิบัตงิ าน

ร้อยละ

เจ้าของโครงการ

5.

แผน

รวบรวมรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนจากหน่วยงาน

4.

ร้อยละ

แผน

แจ้งผลการคัดเลือกโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการทราบ

3.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

จัดประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

2

4

ม.ค.

2

2

4

4

7

ก.พ.

2

2

4

4

มี.ค.

2

2

4

เม.ย.

2

2

4

7

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

2

2

มิ.ย.

2

2

ก.ค.

2

2

7

ส.ค.

2

2

ก.ย.

2

ต.ค.

2

7

พ.ย.

3.3.1 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) (1)

2

4

ธ.ค.

2

4

ม.ค.

2

2

4

4

7

ก.พ.

2

2

4

4

มี.ค.

2

2

4

เม.ย.

2

2

4

7

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

2

2

มิ.ย.

2

2

ก.ค.

2

2

7

ส.ค.

2

2

ก.ย.

3.3.2 โครงการค่าใช้จ่ายการดาเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
(Infrastructure Transparency Initiative : CoST) (1)
1. หลักการและเหตุผล
Infrastructure Transparency Initiative : CoST) เป็นโครงการริเริ่มโดยประเทศอังกฤษ
ปัจจุบันมี 19 สมาชิก ได้แก่ เม็กซิโก กัวเตมาลา เอลซัลวาดอร์ ฮอนดูรัส คอสตาริกา ปานามา เอกวาดอร์
อาร์ เจนติ น า กานา โมซัม บิ ก มาลาวี แทนซาเนี ย ยูกั น ดา เอธิโอเปี ย ยูเครน อัฟ กานิ ส ถาน อิน โดนี เซี ย
ติมอร์-เลสเต และไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐโดยเฉพาะโครงการ
ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โดย CoST กาหนดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสู่สาธารณชนในทุก ๆ
ระยะของการดาเนิ น การ โดยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ เปิดเผยโดยคณะทางาน
ตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) และแปลให้อยู่ในรูปของภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มสามารถเข้าใจได้ และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเรียกร้องให้เกิดการเอาผิดกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้ในกรณี
ที่มีความผิ ดปกติเกิดขึ้น กับ โครงการก่อสร้าง ซึ่งจะส่ งผลให้ ห น่วยงานเจ้าของโครงการดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณในอนาคต ทั้ง นี้ CoST ได้กาหนดให้
คณะทางานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย (Multi-Stakeholder Group: MSG) ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยตั ว แทนของภาครั ฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก CoST เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 และคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 เห็นชอบตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
(CoST Committee) ตามความเห็นของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นประธาน ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเป็นกรรมการและกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการ
และเลขานุการ เพื่อทาหน้าที่เป็น MSG กากับการดาเนินงานโครงการ CoST ของประเทศไทย
การดาเนิ นการโครงการ CoST ให้มีประสิ ทธิภ าพและสอดคล้ องตามหลักเกณฑ์ที่ CoST
กาหนดที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การก าหนดให้ ต้ อ งมี ค ณะท างานตรวจสอบข้ อมู ล (Assurance Team)
ซึ่ งเป็ น บุ ค คลภายนอกที่ เป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญ มี ค วามรู้ และประสบการณ์ เกี่ ย วกั บ โครงการก่ อ สร้ างภาครั ฐ
ในหลากหลายวิ ช าชี พ เช่ น วิศ วกร สถาปนิ ก นั ก บั ญ ชี นั กบริห าร นั ก เศรษฐศาสตร์ นั ก สั งคม เป็ น ต้ น
ทาหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่มีการเปิดเผยโดยหน่วยงานเจ้าของโครงการ และจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
เพื่ อ เปิ ด เผยต่ อ สาธารณชน รายงานต่ อ คณะกรรมการ CoST และรายงานต่ อ CoST International
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ได้เห็นชอบแนวทางการดาเนินการตามหลั กการ
ของ CoST ในส่วนของคณะทางานตรวจสอบข้อมูล โดยกรมบัญชีกลางขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี เพื่ อ ด าเนิ น การจ้ า งที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ท าหน้ า ที่ เป็ น คณะท างานตรวจสอบข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ มี ก ลุ่ ม
บุคคลภายนอกหลากหลายวิชาชีพทาหน้าที่เป็นคณะทางานตรวจสอบข้อมูลตามที่ CoST กาหนด ดังนั้ น
จึงมีความจาเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อทาหน้าที่เป็นคณะทางานตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST

ปั จ จุ บั น คณะกรรมการความร่ ว มมื อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ได้ ป ระกาศให้ โ ครงการ CoST
เข้าดาเนิ นการตามพระราชบั ญญั ติการจั ดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 17
วรรค 2 โดยมีป ระกาศคณะกรรมการความร่ว มมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการ
ก่อ สร้ างภาครั ฐ ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เมื่ อ วั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2562 และได้ ป ระกาศค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะอนุ กรรมการเพื่อส่ งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เพื่อทา
หน้าที่เป็น MSG ของประเทศไทย และกากับดูแลการดาเนินการโครงการ CoST ได้แก่ การพิจารณาคัดเลือก
โครงการรูปแบบการเปิดเผยข้อมูล ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล การดาเนินงานของคณะทางานตรวจสอบ
ข้อมูล (Assurance Team) และการประเมินผลโดยตามประกาศดังกล่ าวส่ งผลให้ ห น่วยงานส่ วนท้องถิ่น
ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล และองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
หากมีโครงการก่อสร้างที่เข้าตามหลักเกณฑ์ของประกาศฯ ต้องเข้าดาเนินการตามแนวทางของ CoST
ปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ
CoST ทั้งสิ้นจานวน 811 โครงการ ดังนี้
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
รวม

ส่วน
ราชการ
(โครงการ)
2
4
1
26
22
99
154

รัฐวิสาหกิจ
(โครงการ)

ท้องถิ่น
(โครงการ)

รวม
(โครงการ)

1
0
1
13
1
8
24

0
0
3
97
89
461
650

3
4
5
136
112
568
828

โครงการที่ขอยกเลิก
(ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการฯ)
0
0
0
8
1
8
17

คงเหลือ
(โครงการ)
3
4
5
128
111
560
811

วงเงิน
งบประมาณ
(ล้านบาท)
47,215
4,830
23,378
40,492
3,959
86,073
205,947

จะเห็นได้ว่าโครงการ CoST ได้ขยายไปยังท้องถิ่นมากขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
จนเป็ น กลุ่ มเป้ าหมายหลั กของโครงการ CoST ดั งนั้ น ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านั กงานคลั งจั งหวั ด
ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการ CoST ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนโครงการ
CoST มีหน้ าที่เป็น ผู้ช่วยคณะทางานตรวจสอบข้อมูล หรือ Mini AT จึงต้องลงพื้นที่โครงการก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกรายไตรมาสเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ และรับฟังความคิดเห็น
ปั ญ หา และผลกระทบจากโครงการก่ อ สร้ า งจากประชาชนที่ อ ยู่ บ ริ เวณโดยรอบโครงการก่ อ สร้ า ง
หรือประชาชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ เพื่อนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์และส่งให้คณะทางาน
ตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์โครงการ CoST ให้กับประชาชน
ในพื้นที่รับทราบ เพื่อส่งเสริมให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการก่อสร้างภาครัฐ มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามกฎระเบี ย บ มี ค วามโปร่ งใส และลดการทุ จริต คอร์รัป ชัน เพื่ อให้ การดาเนิ นงานมี ประสิ ทธิภาพและ
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ CoST กาหนดมากที่สุด จึงต้องมีการลงพื้นที่สุ่มตรวจโครงการก่อสร้างที่เข้าร่ วม
โครงการ CoST เป็นประจาทุกปี โดยคณะทางานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) สานักงานคลังเขต
สานักงานคลังจังหวัด และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะอนุกรรมการ CoST ซึ่งจะสุ่มตรวจโดยเป็นการตรวจสอบโครงการและรั บฟังความคิดเห็น ปัญหา
และผลกระทบจากโครงการก่อสร้างจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการในเชิงรุก นอกเหนือจากการ

ตรวจสอบข้อมูลที่มีการเปิดเผยโดยหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อจัดทารายงานผลการลงพื้นที่สุ่มตรวจ
โครงการก่อสร้างที่เข้าร่วม CoST รายงานต่อคณะอนุกรรมการ CoST และรายงานต่อ CoST International
ต่อไป
ทั้งนี้ โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative :
CoST) ยังจัดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลที่สอดรับกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ได้กาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 2 การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา 8 (2) การปฏิบัติภารกิจ
ของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น
3. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
4. แผนปฏิ รู ป ประเทศ ด้ านการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม ข้อ 3.5 โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโครงการใดที่อยู่ในความสนใจของ
ประชาชน หรืออาจเกิด ความไม่โปร่ งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในโครงการขนาดใหญ่ ให้ น า
หลั กการของข้อตกลงคุณ ธรรม (Integrity Pact) หรือระบบความโปร่งใสในงานก่อสร้าง (Infrastructure
Transparency Initiative : CoST) ที่ปราศจากการทุจริตมาใช้ตรวจสอบงานก่อสร้างภาครัฐ โดยจัดให้มีการ
เปิ ดเผยรายละเอียดมาตรฐานการก่อสร้างตามคุณลั กษณะของโครงการที่คล้ายคลึงและเทียบเคียงกันได้
เพื่อให้สามารถติดตามมาตรฐานการก่อสร้างโครงการที่ดาเนินการอยู่เป็นประจา
5. แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริห าร
จัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจิตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
6. ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ด้านการสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
7. แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเป็นกลไกกากับการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Smart Regulator : SR)
2. สาระสาคัญ
1. ร่ างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เพื่ อจ้ างที่ ปรึ กษาเพื่ อเป็ นคณะท างาน
ตรวจสอบข้อ มู ล (Assurance Team) โดยที่ ป รึก ษาจะต้ อ งเป็ น ผู้ เชี่ย วชาญ มี ค วามรู้ และประสบการณ์
เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างภาครัฐ เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ที่มีการเปิดเผยโดยหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ และจัดทารายงานเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน

2. ติ ด ตามงานของที่ ป รึก ษาโครงการให้ เป็ น ไปตาม TOR และแผนการตามสั ญ ญาจ้ า ง
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของโครงการที่ดาเนินการตามโครงการ CoST ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ CoST กาหนด
2.2 ตรวจสอบความคุ้ ม ค่ า ความโปร่งใส และประสิ ท ธิภ าพของโครงการที่ ด าเนิ น การ
ตามโครงการ CoST
2.3 จัดทารายงานการตรวจสอบข้อมูลโครงการที่ดาเนินการตามโครงการ CoST
2.4 แปลข้ อ มู ล ให้ อ ยู่ ในรู ป ของภาษาที่ เข้ าใจง่าย เพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ่ ม
สามารถเข้าใจได้ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
2.5 ประเมินประสิทธิภาพการดาเนินการและปัญหาที่ต้องแก้ไขของโครงการ CoST
2.6 จัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะที่ปรึกษากับหน่วยงานเจ้าของโครงการ
2.7 เสนอแนะแนวทางการปรับ ปรุงการด าเนิ น การโครงการ เพื่ อ เพิ่ ม ความโปร่งใส
ความคุ้มค่า และประสิทธิภาพในการดาเนินการโครงการ CoST
3. จัดสรรเงินให้สานักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้ จ่ายในลงพื้นที่โครงการ
ก่ อ สร้ า งที่ เข้ า ร่ ว มโครงการ CoST ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในทุ ก รายไตรมาส เพื่ อ ตรวจสอบ
ความคืบหน้าโครงการ รับฟังความคิดเห็น ปัญหา และผลกระทบจากโครงการก่อสร้ างจากประชาชนที่อยู่
บริเวณโดยรอบโครงการก่อสร้าง หรือประชาชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์โครงการ CoST ให้กับประชาชนในพื้นที่รับทราบ
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
10,463,000 บาท งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
609,060
พ.ศ. 2565
1,483,540

ไตรมาสที่ 2
913,590
2,225,310

ไตรมาสที่ 3
913,590
2,225,310

ไตรมาสที่ 4
609,060
1,483,540

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ผู้ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
บทบาทที่เกี่ยวข้อง
จากโครงการ
รัฐบาลและประเทศไทย
ยกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของประเทศ ยกระดับ CPI
กรมบัญชีกลาง
ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการกากับและดูแลนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศให้เกิดความโปร่งใส
และการทุจริตคอร์รัปชัน ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดิน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ
ในฐานะหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครอง
และมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้ซื้อสินค้าและบริการ จะได้ยกระดับ
ส่วนท้องถิ่น)
ความโปร่งใสของหน่วยงานลดการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องจาก
มีการเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอน และมีประชาชนติดตามตรวจสอบ
ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการไทย)
ในฐานะผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ยในตลาดภาครัฐ (ผู้ เสนอขายสิ นค้ า
และบริการให้กับหน่วยงานภาครัฐ) มีความมั่นใจในการแข่งขัน
ในตลาดภาครัฐว่าจะมีความโปร่งใสเป็นธรรม
ประชาชนทั่วไป
ในฐานะผู้เสียภาษี ซึ่งเป็นที่มาของเงินงบประมาณสาหรับการ
จัดซื้อ/จัดจ้างสินค้า/บริการ เพื่อใช้ในการบริหารงานราชการ
และในฐานะผู้รับบริการของภาครัฐ จะมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แสดงความคิดเห็น
หรือแจ้งปัญหาอุปสรรคจากการก่อสร้างต่อหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน พร้อมทั้งหน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง
ต้องให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูล
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ถูกต้อง คุ้มค่า
และตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อมูลฉบับประชาชน
ผลลัพธ์ (Outcome)
มีการเปิดเผยข้อมูล
ตามแนวทาง CoST
และมีความโปร่งใสมากขึ้น

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
100

100

100

ค่าเป้าหมาย
2564

2565

5

5

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5
รายงาน
1 ฉบับ

ร้อยละ

และสานักงานคลังจังหวัด

ร้อยละ

แผน

3

5

ต.ค.

3

5

พ.ย.

3

4

5

ธ.ค.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

รายงานผลฉบับประชาชน

6.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

ของกรมบัญชีกลาง

ลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST

แผน

ร้อยละ

เจ้าของโครงการ

เปิดเผยข้อมูลโครงการที่เข้าร่วมโครงการ CoST ในระบบ CoST

แผน

คัดเลือกโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CoST และแจ้งหน่วยงาน

5.

4.

3.

แผน

แจ้งเวียนแนวทางการดาเนินงานโครงการ CoST ของสานักงานคลังเขต

2.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

จ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อเป็นคณะทางานในการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

3

3

4

ม.ค.

3

3

4

ก.พ.

4

3

มี.ค.

4

3

เม.ย.

4

3

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

4

3

มิ.ย.

4

3

ก.ค.

5

3

ส.ค.

6

3

ก.ย.

3

5

ต.ค.

3

5

พ.ย.

3

4

5

ธ.ค.

3

3

4

ม.ค.

3

3

4

ก.พ.

4

3

มี.ค.

4

3

เม.ย.

4

3

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

3.3.2 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรควำมโปร่งใสในกำรก่อสร้ำงภำครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST) (1)

4

3

มิ.ย.

4

3

ก.ค.

5

3

ส.ค.

6

3

ก.ย.

3.3.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) (1)
1. หลักการและเหตุผล
จากที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้สารวจระดับปัญหา
การคอร์รัปชันประเทศต่าง ๆ เพื่อทาตัวดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index : CPI)
พบว่าล่าสุดประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก และประเทศไทย
อยู่ในอันดับที่ 3 เท่ากับ ฟิลิปปินส์ โดยได้คะแนนเพียง 35 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
ประเทศไทยตามหลั งประเทศสิ ง คโปร์ ที่ ได้ ค ะแนนถึ ง 84 คะแนน และประเทศมาเลเซี ย ที่ ได้ ค ะแนน
52 คะแนน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 7 และ 50 ของการจัดอันดับทั้งหมด ซึ่งถือว่าภาพลักษณ์ด้านปัญหาคอร์รัปชัน
ของประเทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่รุนแรง ขาดความโปร่งใส โดยเงินงบประมาณภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในแต่ละปีมีมูลค่าสูงประมาณ 8.33
แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รวมทั้งมีการลงทุนโครงสร้าง
พื้น ฐาน ซึ่งการจั ดซื้อจั ดจ้ างดังกล่ าวต้องมีความโปร่งใสเพื่ อให้ การใช้ จ่ายเงินของภาครัฐมี ประสิ ทธิภ าพ
เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง และสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างประเทศในการเข้ามาลงทุน
ในโครงการที่สาคัญของประเทศไทย
เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารราชการได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการบริห ารราชการ
แผ่ น ดิน ที่มีธ รรมาภิ บ าลและการป้ องกันปราบปรามการทุ จริตและประพฤติ มิช อบในภาครัฐ โดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้าในสังคมไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามา
ประกอบการในประเทศ ซึ่ ง รั ฐ บาลมี น โยบายใช้ ม าตรการทางกฎหมายการปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและจิตสานึกในการรัก ษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ เพื่ อ ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต และประพฤติ มิ ช อบของ
เจ้าหน้ าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ปรับปรุงและจัดให้ มีกฏหมายเพื่อให้ ครอบคลุ มการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเป็นวาระ
สาคัญเร่งด่วนแห่งชาติ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายเงินภาครัฐ เป็นต้น
ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ งการแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น จึ ง ก าหนด
ยุทธศาสตร์รัฐบาลการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายที่สาคัญ
ของรัฐบาลซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยจัดให้มีมาตรการและ
ระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง และเข้มงวด รวมทั้ง
เป็ น เครื่องมือในการติดตามการแก้ไขปั ญ หาทุจริตและประพฤติมิช อบอย่างเป็ นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
จิ ต ส านึ กของคนในสั ง คมให้ ยึ ด มั่ น ในความซื่ อสั ต ย์ สุ จริต ถู กต้ อ ง ชอบธรรมและสนั บ สนุ น ทุ ก ภาคส่ ว น
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ

ส าหรั บ โครงการพั ฒ นาระบบบริห ารจั ด การโครงการข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรมเป็ น ระบบงาน
ที่ต้องใช้ฐานข้อมูลจากระบบ e-GP ซึ่งระบบมีพื้นที่จากัดทาให้ต้องพัฒนาระบบใช้สาหรับข้อตกลงคุณธรรม
เฉพาะเพื่อรองรับ ระบบ e-GP สาหรับข้อมูลโครงการผู้สังเกตการณ์และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหาก
ผู้สังเกตการณ์ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือประเด็นอื่น ๆ จากระบบนี้ สามารถค้นหาได้ทันทีทาให้
ราบรื่นในการปฏิบัติงานและทันต่อเหตุการณ์
โครงการข้อตกลงคุณธรรมดาเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมีจานวน
124 โครงการ โดยแต่ ล ะโครงการเป็ น โครงการขนาดใหญ่ มี มู ล ค่ า เกิ น 1,000 ล้ า นบาท มี ร ะยะเวลา
การด าเนิ น การ 3 - 5 ปี ส่ งผลให้ เอกสารต่ าง ๆ เช่น เอกสารโครงการจัด ซื้อ จัดจ้ าง จานวน 9 รายการ
เอกสารติดต่อประสานงานกับ หน่ว ยงานเจ้าของโครงการ เอกสารรายงานของผู้ สังเกตการณ์ ที่ต้องจัดส่ ง
ทุกเดือน รายงานประจาปี รายงานสิ้นสุดโครงการ เอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ของผู้ สั งเกตการณ์ เอกสารที่ ผู้ สั งเกตการณ์ ข อเพิ่ ม เติ ม จากหน่ ว ยงานเจ้ าของโครงการ เอกสารประวั ติ
และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์มีจานวนมาก จึงส่งผลให้การจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลรายการต่าง ๆ ข้างต้น ล่าช้า
และยุ่งยาก มีภาระในการจัดเก็บ เอกสารและการประมวลผลข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
งบประมาณการจ่ายค่าตอบแทน การจัดการผู้สังเกตการณ์เป็นไปอย่างล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ ประกอบ
กับนโยบาย Thailand 4.0 ที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของการดาเนินการของประเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และลดการใช้กระดาษเพื่อช่วยในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม รวมถึงสามารถสืบค้นข้อมูล
ในอดีตได้โดยง่าย และสามารถวิเคราะห์ ข้อ มูล ขนาดใหญ่ ในรูปแบบของ Big Data เพื่ อน าไปสู่ การพัฒ นา
บทเรี ย นในการจั ด ซื้ อ ขนาดใหญ่ และการป้ อ งกั น การทุ จริ ต คอร์ รั ป ชั น ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเพื่ อ ให้ เกิ ด
ความโปร่งใสในการโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งนี้ โครงการพัฒ นาระบบบริห ารจัดการโครงการข้อตกลงคุณ ธรรมช่ว ยให้ การบริห าร
จั ด การและวิเคราะห์ ฐ านข้ อ มู ล ภาครั ฐ ด้ านการป้ อ งกั น การทุ จ ริต ในโครงการจัด ซื้ อ จั ด จ้ างเป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการผลักดันเงินงบประมาณภาครัฐ ลงสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านทางโครงการจัดซื้อ
จั ด จ้ า ง ก่ อ ให้ เกิ ด การกระตุ้ น และเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ภายในประเทศ ส่ ง ผลให้ ก ารจั ด เก็ บ ภาษี จาก
ผู้ประกอบการในท้องถิ่นทั่วประเทศได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ผ่านการพิจารณาประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง (คคค.) แล้ว และหากได้รับจัดสรรงบประมาณ
ให้ พั ฒ นาระบบ อนาคตค่ าบ ารุ งรั กษาระบบ (Maintenance Service Agreement : MA) กรมบั ญ ชี ก ลาง
จะขอรับจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป
โครงการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) จัดทาขึ้นบนพื้นฐานของ
ข้อมูลที่สอดรับกับกรอบแนวความคิดในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ดังนี้
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารได้กาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 2 การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา 8 (2) การปฏิบัติภารกิจ

ของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น
3. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒ นาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
4. แผนปฏิรูปประเทศ
4.1 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
คล่ อ งตั ว โปร่ งใส และมี ก ลไกป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ทุ ก ขั้ น ตอน แผนงานที่ 2 พั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
ภาคเอกชนและประชาชนในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
4.2 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูปที่ 2
ด้านการป้ อ งปราม ข้อ 3.5 โครงการจั ดซื้ อจัด จ้างภาครัฐ โครงการใดที่ อยู่ในความสนใจของประชาชน
หรืออาจเกิดความไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ให้นาหลักการของข้อตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact) หรือระบบความโปร่งใสในงานก่อสร้าง (Infrastructure Transparency Initiative :
CoST) ที่ปราศจากการทุจริตมาใช้ตรวจสอบงานก่อสร้างภาครัฐ โดยจัดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดมาตรฐาน
การก่อสร้างตามคุณลักษณะของโครงการที่คล้ายคลึงและเทียบเคียงกันได้ เพื่อให้สามารถติดตามมาตรฐาน
การก่อสร้างโครงการที่ดาเนินการอยู่เป็นประจา
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจิตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
6. ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นองค์กรต้นแบบในการ
บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
7. แผนขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital CGD : DC)
2. สาระสาคัญ
1. จัดทาร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เพื่อจ้างพัฒ นาเว็บไซต์โครงการ
ข้อตกลงคุณธรรมโดยต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ และประสบการณ์เกีย่ วกับการพัฒนาและออกแบบ
2. ติดตามการดาเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม TOR ตามสัญญาจ้าง ดังนี้
2.1 จั ด ท าแผนการติ ด ตั้ ง ทดสอบระบบคอมพิ ว เตอร์ ทั้ ง Hardware Software
และระบบงาน
2.2 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกาหนด และสามารถติดตั้ ง
ใช้งานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งาน (LDAP) อุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switch)
และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (Storage) ของโครงการ e-GP ที่กรมบัญชีกลางใช้งานอยู่
2.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการที่ได้รับเลือกให้จัดทาข้อตกลงคุณธรรม (IP)
ดังนี้

2.3.1 มีระบบลงทะเบียนของผู้ใช้งาน (Registration) ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
2.3.2 สามารถท าการตรวจสอบข้ อ มู ล ผู้ ใช้ ง านกั บ ส านั ก งานทะเบี ย นราษฏร์
กรมการปกครอง (กระทรวงมหาดไทย)
2.3.3 มีระบบจากัดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ ผู้สังเกตการณ์ และกรมบัญชีกลาง รวมถึงมีฐานข้อมูลทะเบียนประวัติการใช้งาน
2.3.4 สามารถคั ด กรองและเลื อ กผู้ สั ง เกตการณ์ โดยค้ น หาคุ ณ สมบั ติ ข อง
ผู้สังเกตการณ์ ตามเงื่อนไขที่กาหนดแต่ละโครงการ โดยผู้สังเกตการณ์ 1 คนสามารถสังเกตการณ์ ได้สูงสุ ด
พร้อมกันไม่เกิน 4 โครงการ
2.3.5 สามารถนาเข้าข้อมู ล โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ งานก่อสร้างขนาดใหญ่
ที่ได้คัดเลือกเข้าสู่กระบวนการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลของผู้สังเกตการณ์ในรูปแบบไฟล์เอกสารและ
รูปแบบภาพถ่าย
2.3.6 มีระบบแจ้งเตือนเรื่องรายงาน และนาส่งข้อมูลแจ้งเตือนผ่าน e-mail
2.3.7 มีระบบบันทึกรายงานการเข้าสังเกตการณ์ของผู้สังเกตการณ์ และเชื่อมโยง
กับการเบิกจ่ายของผู้สังเกตการณ์
2.3.8 มีรายงานแสดงผลแก่เจ้าหน้าที่ และเปิดเผยข้อมูลบางส่วนแก่สาธารณชน
2.3.9 ดาเนินการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบงาน จานวน 1 หลักสูตร
2.3.10 มีบริการสนับสนุนหลังการติดตั้ง และช่วงระยะเวลาการรับประกัน
3. ประเภทโครงการ
โครงการ

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง เมษายน 2565

สนับสนุน
ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

5. งบประมาณ
26,588,500 บาท เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10%
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
5,317,700
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
7,976,550
-

ไตรมาสที่ 3
7,976,550
-

ไตรมาสที่ 4
5,317,700
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ผู้ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการ
รัฐบาล และประเทศไทย

บทบาทที่เกี่ยวข้อง
ปรับเปลี่ยนการดาเนินการของภาครัฐ 4.0 โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อช่วยในการ
บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการกากับและดูแล
โครงการข้อตกลงคุณธรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและส่งเสริมนวัตกรรม รวมถึงติดตาม
การทางานของผู้สังเกตการณ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในฐานะหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
จัดจ้าง และมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้ซื้อสินค้า
บริการ และทาให้สามารถดาเนินการในการบริหาร
จัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้สังเกตการณ์
ในฐานะตัวแทนของภาคประชาชน สามารถตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลโครงการสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิผล
ประชาชนทั่วไป
ในฐานะผู้เสียภาษี ซึ่งเป็นที่มาของเงินงบประมาณ
สาหรับการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้า/บริการ เพื่อใช้ในการ
บริหารงานราชการ และในฐานะผู้รับบริการของภาครัฐ
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
การบริหารจัดการระบบข้อตกลงคุณธรรมในปัจจุบันขาดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเข้าถึง
ข้อมูลสาหรับผู้สังเกตการณ์และการนัดหมายเพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์ การจัดทารายงานประจาเดือน รายงาน
ประจ าปี และรายงานสิ้ น สุ ด โครงการ ซึ่ งจะไม่ ส ามารถแสดงผลการท างานที่ เป็ น นโยบายของรัฐ บาล
ให้ประชาชนเกิดการรับรู้ รวมถึงชาวต่างชาติ ส่งผลให้คะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption
Perception Index) ไม่เพิ่มขึ้น อีกทั้งการประมวลผลเพื่อติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลทาได้ล่าช้า เนื่องจาก
ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในรูปแบบเอกสารไม่สามารถนาระบบมาช่วยในการประมวลผลได้

8. ข้อเสนอแนะ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ์
มาตรฐานให้
ทันสมัยและเป็น
สากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
พัฒนาระบบโครงการ
ข้อตกลงคุณธรรม
ผลลัพธ์ (Outcome)
การบริหารโครงการข้อตกลง
คุณธรรมเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีรองรับข้อมูล
ที่มากขึ้น ช่วยวิเคราะห์และ
ติดตามผลการดาเนินงาน
ได้อย่างรวดเร็ว

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

5

ระบบ

-

-

-

-

พัฒนา
ระบบ

จัดซื้อจัดจ้างและทาสัญญากับผู้รับจ้าง

ออกแบบระบบ

พัฒนาระบบ

ติดตั้ง และทดสอบระบบ

จัดอบรมการใช้งานระบบให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.

3.

4.

5.

6.
ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

5

ต.ค.

5

พ.ย.

4

ธ.ค.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

ร่างขอบเขตงาน

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

3

ม.ค.

3

ก.พ.

10

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

10

ส.ค.

10

10

ก.ย.

13

ต.ค.

13

พ.ย.

3.3.3 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโครงกำรข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) (1)

12

ธ.ค.

10

12

ม.ค.

10

ก.พ.

10

10

มี.ค.

10

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3.3.4 โครงการพัฒนาระบบความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
(Construction Sector Transparency Initiative : CoST) (1)
1. หลักการและเหตุผล
Construction Sector Transparency Initiative : CoST เป็นโครงการริเริ่มโดยประเทศ
อังกฤษ ปั จ จุ บั น มี 19 สมาชิ ก ได้แก่ เม็กซิโก กัว เตมาลา เอลซั ล วาดอร์ ฮอนดูรัส คอสตาริกา ปานามา
เอกวาดอร์ อาร์ เจนติ น า กานา โมซัม บิ ก มาลาวี แทนซาเนี ย ยูกั น ดา เอธิโอเปี ย ยู เครน อั ฟ กานิ ส ถาน
อิ น โดนี เซี ย ติ ม อร์ -เลสเต และไทย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ า งความโปร่ ง ใสในโครงการก่ อ สร้ า งภาครั ฐ
โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โดย CoST กาหนดให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้อมู ล เกี่ ยวกับ โครงการก่อ สร้างสู่ ส าธารณชน
ในทุ ก ๆ ระยะของการด าเนิ น การ โดยมี ก ระบวนการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ที่ เ ปิ ด เผย
โดยคณะทางานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) และแปลให้อยู่ในรูปของภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสี ย ทุกกลุ่ มสามารถเข้าใจได้ และใช้ข้อมูล เหล่ านี้เพื่อเรียกร้องให้ เกิดการเอาผิดกับผู้ มีห น้าที่
รับผิดชอบได้ในกรณีที่มีความผิดปกติ เกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้าง ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณในอนาคต ทั้งนี้
CoST ได้ ก าหนดให้ ค ณะท างานตรวจสอบข้ อ มู ล (Assurance Team) รายงานผลการตรวจสอบข้ อ มู ล
โครงการต่อกลุ่ มผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย (Multi-Stakeholder Group: MSG) ซึ่ งประกอบไปด้ว ยตั วแทนของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก CoST เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 และคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 เห็นชอบตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
(CoST Committee) ตามความเห็นของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นประธาน ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเป็นกรรมการและกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการ
และเลขานุการ เพื่อทาหน้าที่เป็น MSG กากับการดาเนินงานโครงการ CoST ของประเทศไทย
การดาเนินการโครงการ CoST ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์
ที่ CoST ต้องมีระบบการเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST โดยข้อมูลที่เปิดเผยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุม 39 รายการ ซึ่งมาตรฐานของ CoST หากประเทศสมาชิกใดกาหนดให้มีรายการข้อมูล
เพิ่ มเติ มมากกว่า 39 รายการมาตรฐานก็ ย่อมได้ ดั งนั้ น ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบั ญชี กลางได้ รับ
มอบหมายเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ CoST ขอรับจัดสรรงบกลาง รายการเงินสารองจ่าย เพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น สาหรับจัดทาระบบเผยแพร่ข้อมูลตามแนวทางของ CoST ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ให้ จ านวน 1,100,000 บาท ด้ ว ยงบประมาณที่ ได้ รั บ มี จ านวนจ ากั ด กรมบั ญ ชี ก ลางจึ งท าได้ เพี ย งจ้ า ง
พัฒนาระบบในลักษณะของ Web Application โครงการ CoST โดยจัดวาง Web Application ไว้บนระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เพื่ออาศัยใช้งาน
เครื่ อ งแม่ ข่ า ยและพื้ น ที่ ใ นการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ของระบบ e-GP ซึ่ ง ขณะนั้ น มี โ ครงการที่ เข้ า ร่ ว ม CoST

ต้องเปิดเผยข้อมูลบนระบบเพียง 12 โครงการเท่านั้น ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ CoST
ได้ขยายออกไปยังท้องถิ่นมากขึ้นดังตารางต่อไปนี้
ปีงบประมาณ

ส่วน
ราชการ

รัฐวิสาหกิจ

ท้องถิ่น

รวม

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
รวม

2
4
1
26
22
90
145

1
0
1
13
1
7
23

0
0
3
97
89
452
641

3
4
5
136
112
549
809

โครงการที่ขอยกเลิก
(ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการฯ)
8
1
8
17

คงเหลือ

วงเงิน
งบประมาณ

3
4
5
128
111
541
792

3
7
12
140
251
792
1,205

ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งคณะกรรมการความร่ ว มมื อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 จะน าโครงการ CoST เข้ า เป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง
เพื่ออานวยความสะดวกให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามมาตรา 17 วรรค 2 ทั้งนี้
หากมี ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษาให้ โครงการก่ อ สร้างของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ด าเนิ น การจัด ซื้ อ จัด จ้า ง
ทุกโครงการต้องดาเนินการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดโครงการตามแนวทางของ CoST จะมีโครงการก่อสร้าง
เข้าสู่ระบบ CoST จานวนมาก ซึ่งจากสถิติข้อมูลจานวนโครงการการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นสัญญาประเภทจ้าง
ก่อสร้าง ซึง่ ดาเนินการผ่านระบบ e-GP มีจานวนมากถึงเกือบ 200,000 โครงการต่อปี ดังตารางต่อไปนี้
ปีงบประมาณ
2560
2561

จานวนโครงการจ้างก่อสร้าง
171,356
151,516

วงเงิน (ล้านบาท)
404,257.21
301,832.51

ดังนั้ น จะเห็ น ได้ว่าหากมีโครงการก่อสร้างต้องเข้าสู่ ระบบ CoST จานวนมาก ระบบ
ปัจจุบันไม่สามารถรองรับข้อมูลจานวนมากที่ทุกโครงการก่อสร้างต้องบั นทึกเข้ามาตามที่ CoST ได้ประกอบ
กับระบบปัจจุบันที่อาศัยพื้นที่หน่วยความจาของ e-GP มีผลให้ต้องจากัดจานวนตัวอักษรของบางรายการ
เพื่อไม่ให้มีมากเกินไป และบางรายการเป็นการเปิดให้บันทึกข้อมูลในรูปของตัวอักษรที่ไม่ได้แยกช่องออกมา
ให้บันทึกเป็นตัวเลขได้ ส่งผลให้การนาข้อมูลมาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ในรูปแบบของสถิตไม่สามารถทาได้
รวมถึ ง Web Application ที่ ใช้ อ ยู่ แ สดงผลในรูป แบบตั ว อั ก ษรเท่ า นั้ น ไม่ ได้ ร องรั บ การแสดงผลข้ อ มู ล
ในรูปแบบ Infographic เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่ติดตามข้อมูลโครงการ CoST สามารถเข้าใจได้ง่าย
และทาให้ข้อมูลมีความน่าสนใจ
ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม ข้อ 3.5 ระบุว่าโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโครงการใดที่อยู่ในความ
สนใจของประชาชนหรืออาจเกิดความไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่
ให้นาหลักการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) หรือระบบความโปร่งใสในงานก่อสร้าง (Infrastructure
Transparency Initiative : CoST) ที่ปราศจากการทุจริตมาใช้ตรวจสอบงานก่อสร้างภาครัฐ โดยจัดให้ มีการ
เปิ ดเผยรายละเอียดมาตรฐานการก่อสร้างตามคุณลั กษณะของโครงการที่คล้ายคลึงและเทียบเคียงกันได้
เพื่อให้สามารถติดตามมาตรฐานการก่อสร้างโครงการที่ดาเนินการอยู่เป็นประจา

การดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวข้างต้นได้นั้น ต้ องมีความสอดคล้องกับ
นโยบาย Thailand 4.0 โดยให้ ภ าครั ฐ เข้ า สู่ ก ารเป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล เพื่ อ บู ร ณาการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ
และรับ ทราบข้อมูลเป็ น ภาพเดียวกับ ประชาชน และสามารถที่จะส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมของทุกภาคส่ว น
ให้สามารถเข้าใจในกระบวนการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ และนาไปสู่ประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้างให้มี
ความโปร่งใส (Transparency) และความพร้อมรับผิด (Accountability) จากข้อร้องเรียน หรือการแก้ไข
ปั ญ หาความเดื อ นร้ อ นของภาคประชาชนได้ อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล โดยจ าเป็ น จะต้ อ งมี
แพลตฟอร์ม (Platform) ที่ตอบสนองต่อความต้องการ พัฒนาบนสถาปัตยกรรม Virtual Machine ซึ่งการ
ประมวลผลจะรวมศูน ย์อยู่ บนศักยภาพของฮาร์ดแวร์ของกรมบัญชีกลาง และช่วยลดความยุ่งยากในการ
บริห ารจั ดการด้านฮาร์ดแวร์ของโครงการ และเน้นที่จะพัฒ นาต่อยอด Platform ให้ ได้เต็มประสิ ทธิภ าพ
ซึ่งจะแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยเป็นลักษณะของการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลโครงการ
ที่ใกล้เคียงกันทั้งในเชิงรูปแบบ เชิงพื้นที่ และเชิงงบประมาณ และเป็นเครื่องมือสาคัญในการประเมินแนว
ทางการแข่งขันผู้เข้าร่วมแข่งขัน ภาพรวมและติดตามสถานการณ์ความก้าวหน้า รวมถึงปัญหาอุปสรรคของ
โครงการ
ส่วนที่ 2 การแสดงผลข้อมูล เป็นการแสดงผลข้อมูลตามแนวทางของ CoST โดยเน้นข้อมูล
ที่เข้าใจง่าย เปรียบเทียบให้เห็นภาพ แสดงความคืบหน้าของโครงการและปัญหาอุปสรรค และตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของแผนที่ กราฟ ตาราง ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหว
ส่วนที่ 3 การนาเข้าข้อมูลโดยเน้นอยู่ใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. ส่วนภาคประชาชนเป็นการ
สอบถามข้อมูลหรือแจ้ งข้อมูลเข้ามาที่ ระบบ 2. ส่ ว นเจ้าของโครงการเป็นการนาเข้าข้อมูล ความคืบหน้ า
หรือข้อมูลโครงการ รวมถึงข้อมูลความเห็นของผู้สังเกตการณ์ เพื่อสร้างความโปร่งใส และความพร้อมรับผิด
ของเจ้าหน้ าที่ (Administrator และ Assurance Team) เพื่ อใช้ในการติดตาม วิเคราะห์ และประเมิน ผล
โครงการ
ส่วนที่ 4 ฐานข้อมูลสามารถนาข้อมูลจากระบบ CoST เดิมเข้ามาประยุกต์ร่วมกับระบบ
บริ ห ารจั ด การระบบใหม่ ดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หากในอนาคตต้ อ งมี ร ายการข้ อ มู ล เพิ่ ม ขึ้ น
และรองรับข้อมูลโครงการก่อสร้างที่มีเกือบ 200,000 โครงการต่อปี รวมถึงผู้สังเกตการณ์ของโครงการข้อตกลง
คุณธรรม สามารถนาข้อมูลจากระบบ CoST มาสนับสนุนการทางานได้
ทั้งนี้ ระบบที่จัดทาขึ้นใหม่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการในการ
เปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การสร้างระบบรายงานผลและประเมินผลโครงการ รวมถึง
สามารถนาไปสู่การวิเคราะห์เปรียบเทียบ สร้างมาตรฐานการงานก่อสร้างแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งแตกต่างจากระบบเดิมที่ได้มีการพัฒ นาระบบเพื่อรองรับการเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของโครงการ แต่ยัง
ไม่สามารถนาไปสู่การวิเคราะห์หรือแสดงผลข้อมูลสู่สาธารณะในรูปแบบที่ เข้าใจได้ง่ายได้ ดังนั้น จึงจาเป็น
จะต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของโครงการ การแสดงผลข้อมูล
ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายในเชิงกราฟหรือตารางเปรียบเทียบ และที่สาคัญ คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
(Stakeholder) โดยเฉพาะประชาชนที่จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามโครงการ รวมถึงเป็นระบบ

ที่จะทาให้ เจ้าหน้ าที่สามารถน าไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้งานได้เต็มประสิทธิภ าพ ประกอบกับสามารถ
นารายละเอียดข้อมูลบางโครงการจากระบบ CoST ซึ่งเป็นโครงการที่มีการจัดทาข้อตกลงคุณธรรมด้วยไปให้
ผู้สังเกตการณ์เพื่อใช้ประกอบการสังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมได้ด้วย
ทั้ งนี้ ระบบที่ พั ฒ นาขึ้น มี ก ารใช้ งานในส่ ว นของฮาร์ด แวร์ร่ว มกั บ โครงการพั ฒ นาระบบ
ข้อตกลงคุณธรรมตามที่คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลังกาหนดไว้ เพื่อประหยัดงบประมาณ
ในการจั ดซื้ อฮาร์ ด แวร์ และให้ จั ดซื้อ เฉพาะเครื่องคอมพิ ว เตอร์แม่ข่ายและซอฟต์ แวร์ส าหรับ ไว้เชื่ อมกั บ
ฮาร์ดแวร์ที่ระบบข้อตกลงคุณธรรมเท่านั้น ดังนั้น ค่าใช้จ่ายหลักในการพัฒ นาระบบ CoST จะเป็นเพียงค่า
พัฒนาระบบงานซึ่งระบบงานต่าง ๆ กรมบัญชีกลางได้พิจารณาให้จัดทาเฉพาะรายการที่จาเป็นต้องใช้งาน
เท่านั้ น ซึ่งเป็ น รายการที่ระบบในปั จ จุบั นไม่ส ามารถดาเนินการได้ห รือมีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะรองรับ
กับจานวนโครงการที่จะขยายเพิ่มขึ้นจานวนมากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ระบบ CoST
จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ CoST คือ การเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มความ
โปร่งใสและลดการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยการเปิดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เข้าถึงและติดตามข้อมูล โครงการได้ง่ายผ่านช่ องทางที่ส ะดวก นอกจากนี้ โครงการ CoST และโครงการ
ข้อตกลงคุณธรรมยังเป็นโครงการที่ดาเนินการคู่ขนานกันมาโดยตลอด และได้รับความสนใจทั้งจากนานาชาติ
และภาคเอกชนทั่วไป รวมถึงคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ในรัฐสภามีการสอบถามข้อมูลและให้กรมบัญชีกลาง
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างสม่าเสมอ ดังนั้น หากมีการพัฒนาระบบข้อตกลงคุณธรรมแล้วก็ควรมีการ
พัฒนาระบบ CoST ควบคู่กันไป เพื่อส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลที่เหมาะสมและทันสมัย ถูกต้อง และเข้าถึงได้ง่าย
ดังนั้น โครงการดังกล่าวได้จัดทาขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่สอดรับกับหลักการตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. พระราชบั ญญั ติข้อมู ลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 หมวด 1 การเปิดเผยข้อมู ล
ข่าวสาร ได้กาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 2 การบริหารราชการแผ่นดินเพื่ อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา 8 (2) การปฏิบัติภารกิจ
ของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น
3. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
4. แผนปฏิ รู ป ประเทศ ด้ านการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบ
ประเด็นปฏิ รูปที่ 2 ด้านการป้ องปราม ข้อ 3.5 โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโครงการใดที่ อยู่ในความสนใจ
ของประชาชน หรื อเกิ ดความไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ ให้ น า
หลั กการของข้อตกลงคุณ ธรรม (Integrity Pact) หรือระบบความโปร่งใสในงานก่อสร้าง (Infrastructure
Transparency Initiative - CoST) ที่ป ราศจากการทุจริตมาใช้ตรวจสอบงานก่อสร้างภาครัฐ โดยจัดให้ มี
การเปิดเผยรายละเอียดมาตรฐานการก่อสร้างตามคุณลักษณะของโครงการที่คล้ายคลึงและเทียบเคียงกัน
เพื่อให้สามารถติดตามมาตรฐานการก่อสร้างโครงการที่ดาเนินการอยู่เป็นประจา

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร
จัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจิตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
6. ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการ
บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
7. แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 - 2580)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital CGD : DC)
2. สาระสาคัญ
1. จัดทาร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์โครงการ CoST
โดยต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์
2. ติดตามการดาเนินงานผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม TOR และแผนตามสัญญาจ้าง ดังนี้
2.1 ติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware Software และระบบงาน
2.2 ติ ด ตั้ งระบบงานบนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ ายที่ มี ระบบปฏิ บั ติ ก ารซอฟต์ แวร์
Virtualization ที่กรมจัดเตรียมไว้
2.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบ CoST ดังนี้
2.3.1 ปรับแก้หน้าเว็บและปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล (User Interface) ดังนี้
- ปรับแก้หน้าแรก ของเว็บ CoST
- ปรับแก้หน้าจอการค้นหาโครงการ CoST โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบในการ
ค้นหาและการแสดงผล เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
2.3.2 การนาเข้าข้อมูลจากระบบงาน e-GP ในลักษณะแบบ Batch
- ปรับปรุงการนาเข้าข้อมูลแบบ Batch ให้รองรับปริมาณข้อมูลมากขึ้น
- เพิ่มช่องทางการนาเข้าข้อมูลจากระบบ e-GP
2.3.3 พัฒนาการรับข้อมูลจากหน่วยงานราชการ เช่น ความคืบหน้าของโครงการ
2.3.4 พัฒ นาการแสดงผลข้อมูลในส่วนที่เป็นการนาเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากระบบ
e-GP และหน่วยงานราชการ
2.4 ทาสถิติข้อมูล โดยแสดงรูปแบบกราฟ เช่น การแสดงจานวนผู้ เข้าร่วมเสนอราคา
ของแต่ละโครงการตามเงื่อนไขแสดงจานวนโครงการในแต่ละภูมิภาค จานวนโครงการของผู้ชนะการเสนอ
ราคาในแต่ละภูมิภาค
2.5 สามารถประมวลผลและดึงข้อมูลเป็นรายโครงการ เพื่อนามาวิเคราะห์ต่อไปได้
2.6 พัฒนาระบบการลงทะเบียนและขอรับรหัสผ่านสาหรับผู้ใช้งานระบบหน้าเว็บไซต์
3. บริการสนับสนุนหลังการติดตัง้ และช่วงระยะเวลาการรับประกัน
4. จัดทาคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ พร้อมนาส่ง Source Code ภายใต้โครงการ
แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้ในอนาคต

3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2565
5. งบประมาณ
11,390,400 บาท งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
2,278,080
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
3,417,120
-

ไตรมาสที่ 3
3,417,120
-

ไตรมาสที่ 4
2,278,080
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ผู้ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
บทบาทที่เกี่ยวข้อง
จากโครงการ
รัฐบาลและประเทศไทย
ยกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของประเทศ ยกระดับ CPI
กรมบัญชีกลาง
ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการกากับและดูแล
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครั ฐ ของประเทศมี ร ะบบ CoST
เพื่ อ รองรั บ การปฏิ บั ติ ง านโครงการ CoST และมีข้อมูล
สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการข้อตกลงคุณธรรมด้วย
ทาให้โครงการก่อสร้างเกิดความโปร่งใส และลดการทุจริต
คอร์รัปชัน ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดิน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ
ในฐานะหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครอง
และมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้ซื้อสินค้าและบริการ จะได้ยกระดับ
ส่วนท้องถิ่น)
ความโปร่งใสของหน่วยงานลดการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องจาก
มีการเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอน และมีประชาชนติดตามตรวจสอบ
ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการไทย)
ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดภาครัฐ (ผู้เสนอขายสินค้า
และบริการให้กับหน่วยงานภาครัฐ) มีความมั่นใจในการแข่งขัน

ผู้ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
จากโครงการ

บทบาทที่เกี่ยวข้อง
ในตลาดภาครัฐว่าจะมีความโปร่งใสเป็นธรรม
ในฐานะผู้เสียภาษี ซึ่งเป็นที่มาของเงินงบประมาณสาหรับการ
จัดซื้อ/จัดจ้างสินค้า/บริการ เพื่อใช้ในการบริหารงานราชการ
และในฐานะผู้รับบริการของภาครัฐ จะมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แสดงความคิดเห็น
หรือแจ้งปัญหาอุปสรรคจากการก่อสร้างต่อหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ

ประชาชนทั่วไป

7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน และต้องพึ่งพาทรัพยากรของระบบ e-GP
ทาให้ ขาดการบริหารจัดการระบบเว็บไซต์และการแสดงข้อมูลแบบ Infographic รวมถึงขาดการเชื่ อมโยง
ข้อมูลจากภาคประชาชน
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ์
มาตรฐานให้
ทันสมัยและเป็น
สากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
พัฒนาระบบความโปร่งใส
ในการก่อสร้างภาครัฐ
ผลลัพธ์ (Outcome)
โครงการก่อสร้างภาครัฐ
มีการเปิดเผยข้อมูล
ตามแนวทาง CoST
และมีการนาข้อมูลมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบ
เพื่อแสดงผลในหลากหลายมิติ
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

พัฒนา
ระบบ

ระบบ

-

-

-

-

พัฒนา
ระบบ

จัดซื้อจัดจ้างและทาสัญญากับผู้รับจ้าง

ออกแบบระบบ

พัฒนาระบบ

ถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิมไปยังระบบใหม่

ติดตั้ง และทดสอบระบบ

จัดอบรมการใช้งานระบบให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.

3.

4.

5.

6.

7.
ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

5

ต.ค.

5

พ.ย.

5

ธ.ค.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

ร่างขอบเขตงาน

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

5

ม.ค.

5

ก.พ.

5

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

10

ส.ค.

10

10

ก.ย.

10

ต.ค.

10

พ.ย.

10

ธ.ค.

10

ม.ค.

10

5

10

ก.พ.

10

5

มี.ค.

5

10

เม.ย.

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

3.3.4 โครงกำรพัฒนำระบบโครงกำรควำมโปร่งใสในกำรก่อสร้ำงภำครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST) (1)
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3.3.5 โครงการศึกษาการจัดทาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป
(Thai-EU Free Trade Agreement)
ภายใต้หัวข้อการจัดซื้อโดยรัฐ (Government Procurement) (1)
1. หลักการและเหตุผล
สหภาพยุ โ รป (European Union: EU) ได้ บู ร ณาการทางเศรษฐกิ จ อย่ า งเข้ ม ข้ น และ
กว้างขวางมากยิ่ งขึ้น โดยสหภาพยุ โรปได้มีการเจรจาจัดทาความตกลงการค้ าเสรีกับ ประเทศในภู มิภ าค
อาเซี ย นแล้ ว ได้ แ ก่ ประเทศสิ ง คโปร์ และประเทศเวี ย ดนามส่ ง ผลให้ ส ถานการณ์ ด้ า นการแข่ ง ขั น
ทางด้านการค้าในภูมิภาคอาเซียนรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงมีความจาเป็นที่ประเทศไทยต้องติดตามผลการเจรจา
อย่างใกล้ชิด ประกอบกับ มีแนวโน้ มที่สหภาพยุโรปจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางด้านการค้ากับประเทศไทย
หลังจากที่ได้มีการชะลอการเจรจาในปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศไทย
โดยหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ” เป็นหนึ่งในหลาย ๆ หัวข้อที่สหภาพยุโรปให้ความสนใจในการเปิดตลาด
ด้านการค้าเสรี และจากการประชุมครั้งล่าสุดระหว่างคณะทางานด้านการค้าและการลงทุนไทย - สหภาพยุโรป
เมื่อเดือนมิถุน ายน 2562 ผู้ แทนสหภาพยุโรปแจ้งว่าจะมีการรื้ อฟื้ นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย
- สหภาพยุโรป หลังจากประเทศไทยมีการเลือกตั้งแล้วซึ่งคาดว่าจะเริ่มกลับมาเจรจาประมาณต้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ที่ ผ่ า นมาประเทศไทยและสหภาพยุ โ รปเป็ น คู่ ค้ า ที่ ส าคั ญ ต่ อ กั น แต่ ด้ ว ยสถานการณ์
การแข่งขันด้านการค้าที่รุนแรง โดยเฉพาะการกีดกันทางการค้า การตั้งกาแพงภาษี และการจัดทาความตกลง
การค้าเสรีของ EU กับ ประเทศต่าง ๆ ที่เป็ นคู่แข่งการส่งออกกับประเทศไทย ส่งผลให้ ประเทศคู่แข่งเกิด
ความได้เปรียบจากการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี ซึ่งส่งผลกระทบเศรษฐกิจของประเทศไทย
อย่างมาก ดังนั้น การจัดทาความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปจึงเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง
ที่สาคัญในการขจัดอุปสรรคทางการค้าและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับ สหภาพยุโรป
และลดทอนข้อเสียเปรียบของประเทศไทยต่อคู่แข่งขันทางการค้าที่เป็นคู่ภาคีกับสหภาพยุโรป แต่ก่อนที่จะ
เจรจาความตกลงการค้าเสรีจาเป็นต้องมีการศึกษาผลดีและผลกระทบให้รอบด้าน โดยเฉพาะแนวทางการ
เยียวยาหรือมาตรฐานการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาด รวมทั้ง
แนวทางการดาเนินงานของภาครัฐเพื่อรองรับการผลกระทบจากการเปิดตลาดด้วย
เนื่องจากการเจรจาระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอาจได้รับการรื้อฟื้นอีกครั้ งหนึ่ง โดยอาจ
เริ่มต้น การเจรจาในช่วงปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการเตรี ยมความพร้อม
ล่วงหน้า ซึ่งความสาคัญของการจัดทาความตกลงการค้าเสรีไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องการลดกาแพงภาษี และการค้า
สิ น ค้ า และบริ ก ารระหว่ า งกั น เท่ า นั้ น แต่ ค วามตกลงการค้ า เสรี ใ นยุ ค ปั จ จุ บั น มุ่ ง เน้ น การเปิ ด เสรี แ ละ
ความร่วมมือระหว่างกันด้านอื่น ๆ โดยหั วข้อที่มักได้ รับการเรียกร้องให้ มีการเจรจาจากคู่เจรจา คือหัวข้อ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ เนื่องจากตลาดภาครัฐเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีมูลค่าเฉลี่ยในแต่ละประเทศไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีการซื้อสินค้า บริการ และการก่อสร้างจานวนมาก
โดยมี ก ารซื้ อ ทั้ งจากผู้ ป ระกอบการภายในประเทศและต่ างประเทศ ซึ่ งนั บ ว่า เป็ น ตลาดที่ ส าคั ญ ต่ อการ

ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ ดังนั้น กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป
ฉบั บ เดิ ม ที่ เคยเริ่ ม เจรจาเมื่ อ ปี พ.ศ. 2557 จึ งได้ ก าหนดให้ มี หั ว ข้ อ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างโดยรั ฐ ไว้ ในกรอบ
การเจรจาด้วย และในการรื้อฟื้นการเจรจาอีกครั้งก็คาดว่าจะยังคงมีหัวข้อการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ไว้ในกรอบ
การเจรจาเช่นเดิม
โครงการศึกษาการจัดทาความตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป (Thai-EU Free Trade
Agreement) ภายใต้หัวข้อการจัดซื้อโดยรัฐ (Government Procurement) จัดทาขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูล
ที่ ส อดรั บ กั บ หลั ก การ นโยบาย และยุ ท ธศาสตร์ในเรื่ อ งต่ า ง ๆ รวมทั้ ง แผนการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์
ของกรมบัญชีกลาง ดังนี้
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารได้กาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 2 การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา 8 (2) การปฏิบัติภารกิจ
ของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสั ตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
5. นโยบายของรัฐบาลหลัก 12 ด้าน ด้านการพัฒ นาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย
6. ยุ ทธศาสตร์กระทรวงการคลั ง 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสนั บสนุ นศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน
7. แผนการขับ เคลื่อ นยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบั ญ ชีกลาง ในช่วงปี (พ.ศ. 2562 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นกลไกกากับการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Smart Regulator : SR)
2. สาระสาคัญ
1. จั ด ท าร่ า งขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) พร้ อ มทั้ ง น าเสนอขอความ
เห็นชอบจากส่วนราชการในการจัดจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
ความตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาและตรวจรับงานเพื่อ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เหตุผลในการจ้างที่ปรึกษาเนื่องจากการศึกษาต้องพิจารณาถึง ประเด็นที่มีความ
อ่อนไหว ซึ่งมีผลกระทบทั้งด้านบวกและลบต่อทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ (ในฐานะ ผู้ซื้อ/จ้างและผู้กากับ
ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ) ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการ (ในฐานะผู้ขายสินค้าและบริการ) และประชาชน
ทั่วไป (ในฐานะผู้เสียภาษีที่เป็นที่มาของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ) ดังนั้น การจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย จะทาให้ผลการศึกษาที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือและเป็นข้อมูล

อ้างอิงประกอบการกาหนดท่าทีและกลยุทธ์การเจรจาจัดทาความตกลงการค้าเสรี เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดย
รัฐของกรมบัญชีกลางต่อไป
2. ติดตามการดาเนินงานที่ปรึกษาให้เป็นไปตาม TOR และแผนตามสัญญาจ้าง ดังนี้
2.1 กฎหมาย และมาตรการเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้างของสหภาพยุโรป (EU)
2.1.1 ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐในสหภาพยุโรป
2.1.2 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐของสหภาพยุโรปในกรอบความตกลงต่าง ๆ
ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี
2.2 ข้อมูลตลาดภาครัฐของประเทศสมาชิก EU
2.2.1 ศึก ษา และรวบรวมรายละเอี ยดเกี่ยวกับ ตลาดภาครัฐ ของแต่ล ะประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป ได้แก่ มูลค่าตลาดภาครัฐ มูล ค่าและรายการสินค้า บริการ และการก่อสร้างที่ มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในตลาดภาครัฐโดยแยกตามประเภทอุตสาหกรรม
2.2.2 วิเคราะห์ สัดส่ วนและมูลค่าตลาดภาครัฐที่เข้าเกณฑ์มูลค่าขั้นต่าตามความ
ตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป โดยวิเคราะห์เป็นรายประเทศสมาชิก
2.3 กฎหมายและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐของไทย
2.3.1 กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐของไทย
2.3.2 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้างของไทยในกรอบความตกลงพหุภาคีและทวิภาคี
2.4 ข้อมูลตลาดภาครัฐของประเทศไทย
2.4.1 ศึ ก ษา และรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตลาดภาครั ฐ ของประเทศไทย ได้ แ ก่
มูลค่าตลาด รายการสินค้า บริการ และการก่อสร้างที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในตลาดภาครัฐโดยแยกตามประเภท
อุตสาหกรรม
2.4.2 วิเคราะห์สัดส่วน และมูลค่าตลาดภาครัฐที่เข้าเกณฑ์มูลค่าขั้นต่าตามความ
ตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป
2.5 ข้ อ เรี ย กร้ อ งของสหภาพยุ โรปภายใต้ ก รอบความตกลงทวิภ าคี ระหว่ างไทยและ
สหภาพยุโรป
2.5.1 ศึ ก ษาและรวบรวมความเป็ น มา วั ต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขต และโครงสร้ า ง
ของความตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป
2.5.2 รวบรวมรายละเอียดข้อเรียกร้องของสหภาพยุโรปตามความตกลงการค้า
เสรีไทย - สหภาพยุโรป ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ
2.5.3 วิ เคราะห์ โ ครงสร้ า งรายละเอี ย ดข้ อ เรี ย กร้ อ งความตกลงการค้ า เสรี ไทย
- สหภาพยุโรป ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและภาคเอกชน โดยแยกเป็นด้านสินค้า การบริการ และการ
ก่อสร้าง
2.6 ศึกษาโอกาส อุปสรรค และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปิดตลาดภาครัฐ
ของไทยกับประเทศสมาชิกยุโรปตามความตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป

2.6.1 ศึกษา และวิเคราะห์โอกาสของผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ตลาดภาครัฐ
ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเป็นรายอุตสาหกรรม
2.6.2 ศึกษา และวิเคราะห์โอกาสของผู้ประกอบการประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ในการเข้าสู่ตลาดภาครัฐของไทยเป็นรายอุตสาหกรรม
2.6.3 ศึกษา วิเคราะห์ต้นทุน และผลประโยชน์จากการเปิดตลาดภาครัฐของไทย
กับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
2.6.4 ศึ ก ษา และวิ เคราะห์ ผ ลกระทบจากการเปิ ด ตลาดต่ อ ผู้ ป ระกอบการไทย
เป็นรายอุตสาหกรรม
2.7 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการเจรจาความตกลงการค้ าเสรี ไทย
- สหภาพยุโรปของประเทศไทยหัวข้อการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ
2.8 ศึ กษา และเสนอแนวการด าเนิ น งานของกรมบั ญ ชีก ลาง เพื่ อ รองรับ การปฏิ บั ติ
ตามความตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป
2.8.1 ระบุประเด็น แนวทางการแก้ไขกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.8.2 แนวทางการดาเนินงานของกรมบัญชีกลางและบุคลากร
2.9 เสนอแนะแนวทางเยี ยวยาผลกระทบจากการเปิ ดตลาดภาครัฐ ตามความตกลง
การค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป
2.9.1 แผนการเยียวยาผู้ประกอบการไทยที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาดภาครัฐกับ
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
2.9.2 แผนการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อปฏิบัติตามความตก
ลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป
3. นาเสนอรายงานผลการศึกษาต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณานาเสนอคณะกรรมการ
กาหนดนโยบายในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ต่อไป
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

5. งบประมาณ
5,190,000 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
1,557,000

ไตรมาสที่ 3
2,076,000

ไตรมาสที่ 4
1,557,000

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ผู้ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
บทบาทที่เกี่ยวข้อง
จากโครงการ
คณะรัฐมนตรี/รัฐบาล
ในฐานะที่จะต้องจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและดาเนินการกาหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมและเยียวยา
แก่ภาคเอกชนต่อไป
กรมบัญชีกลาง
ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการกากับและดูแลนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐของประเทศ
หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ
ในฐานะหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครอง
และมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้ซื้อสินค้าและบริการ
ส่วนท้องถิ่น)
ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการไทย)
ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดภาครัฐ (ผู้เสนอขายสินค้า
และบริการให้กับหน่วยงานภาครัฐ)
ประชาชนทั่วไป
ในฐานะผู้เสียภาษี ซึ่งเป็นที่มาของเงินงบประมาณสาหรับ
การจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้า/บริการเพื่อใช้ในการบริหาร
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ถูกต้อง คุ้มค่า
และตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
รายงานผลการศึกษา
ผลลัพธ์ (Outcome)
มีแนวทางและท่าทีในการ
เจรจาความตกลงการค้า
เสรีไทย - สหภาพยุโรป
รวมทั้งสร้างกระบวนการ
รับรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัดทา
ความตกลงการค้าเสรีไทย
สหภาพยุโรป

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

-

5

-

-

-

-

1
ฉบับ

ร้อยละ

ของภาครัฐในสหภาพยุโรป พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลตลาดภาครัฐ

นาเสนอผลการศึกษาต่อที่ปรึกษาฯ/รองฯ

5.
ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

สัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา

แผน

ร้อยละ

กับประเทศสมาชิก รวมถึงเสนอมาตรการรองรับ

และเยียวยาผลกระทบจากการเปิดตลาดความตกลง

แผน

ศึกษาโอกาส และอุปสรรคการเปิดตลาดภาครัฐของไทย

ของประเทศสมาชิกและตลาดภาครัฐของไทย

แผน

ศึกษา และรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละ

พ.ศ. 2560 เพื่อจัดหาที่ปรึกษาโครงการและลงนามในสัญญา

4.

3.

2.

แผน

ร้อยละ

แผน

จัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

6

ต.ค.

7

พ.ย.

7

ธ.ค.

10

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

3.3.5 โครงกำรศึกษำกำรจัดทำควำมตกลงกำรค้ำเสรีไทย - สหภำพยุโรป (Thai-EU Free Trade Agreement) ภำยใต้หัวข้อกำรจัดซื้อโดยรัฐ (Government Procurement) (1)

5

ส.ค.

5

ก.ย.

3.3.6 โครงการจัดทาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์สาหรับอบรมหลักสูตรมาตรฐานขั้นต่า
ของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สาหรับผู้ค้าภาครัฐ
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 ได้ ป ระกาศ
ในราชกิ จ จานุ เบกษา เมื่ อ วัน นี้ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 หมวด 2 การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนและ
ผู้ป ระกอบการในการป้ อ งกันการทุจริต มาตรา 19 กาหนดว่า ผู้ประกอบการที่อยู่ในประเภทหรือมีวงเงิน
ในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ประกาศ
ก าหนดในราชกิ จ จานุ เบกษา หากประสงค์ จ ะเข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอกั บ หน่ ว ยงานของรัฐ ในการจั ด ซื้ อ จั ดจ้ าง
ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องจัดให้มีนโยบายในการป้องกันการทุจริตและมีแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อ
จั ด จ้ างที่ เหมาะสม โดยมาตรฐานขั้น ต่ าของนโยบายและแนวทางป้ อ งกั น การทุ จริต ในการจัด ซื้ อจั ดจ้ าง
ที่ผู้ป ระกอบการต้องจัดให้ มีดังกล่าว ให้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษา ดังนั้น คณะกรรมการ ค.ป.ท. จึงออกประกาศกาหนดมาตรฐานขั้นต่าของนโยบายและแนวทาง
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี
คณะกรรมการความร่วมมื อป้ องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ได้ออกประกาศ
กาหนดมาตรฐานขั้น ต่าของนโยบายและแนวทางป้ องกัน การทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้างที่ ผู้ ป ระกอบการ
ต้ องจั ด ให้ มี เมื่ อวั น ที่ 5 กรกฎาคม 2561 และให้ ป ระกาศนี้ บั งคั บ ใช้ เมื่ อ พ้ น ก าหนดหนึ่ งร้ อ ยแปดสิ บ วั น
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มี
วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริต
ในการจั ดซื้อจั ดจ้ างที่เหมาะสมและระบุ เป็ นลายลั กษณ์ อักษรอย่างชั ดเจน โดยมีการกาหนดนโยบาย วิธีการ
หรือมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจน
บุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการมีการติดสินบนอันเป็นการให้ประโยชน์ในการเสนอราคา
หรือการสมยอมกันในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ อันนามาซึ่งความได้เปรียบและได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนบางประการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และที่สาคัญผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีการสื่อสารหรือ
ประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างนโยบายและแนวทางป้องกันการจัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง
ในฐานะหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่กากับดูแลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมถึงการ
ป้องกัน การทุจริตในการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐตามที่กฎหมายกาหนด จึงมีหน้าที่ที่จะต้องกาหนดเครื่องมือ
ที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาลและโปร่งใสยิ่งขึ้น

โดยการจัดทาสื่อการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานขั้นต่าของนโยบาย
และแนวทางป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างที่ ผู้ ป ระกอบการต้ อ งจั ด ให้ มี ตามมาตรา 19 แห่ ง
พระราชบั ญญั ติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ส าหรับ การฝึกอบรมให้กับผู้ค้า
ภาครัฐ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ค้าได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและตระหนักถึง
ปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว ในอนาคตการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการป้องกันการ
ทุจริตดังกล่าว สามารถกาหนดเป็ นคุณสมบัติ ห นึ่งที่ผู้ประกอบการที่ประสงค์ จะยื่นเสนอราคากับหน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีได้อีกด้วย ดังนั้น เพื่อให้ผู้ค้าภาครัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส
และมี ธ รรมาภิ บ าล จึ งเห็ น ควรจั ดท าสื่ อการเรี ยนการสอนด้ว ยอิเล็ กทรอนิ กส์ เ พื ่อ ใช้อ บรมในหลัก สูต ร
ด้านมาตรฐานขั้นต่าของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสาหรับผู้ประกอบการ
โครงการฯ ดั ง กล่ า ว จั ด ท าขึ้ น บนพื้ น ฐานของข้ อ มู ล ที่ ส อดรั บ กั บ กรอบแนวความคิ ด
ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ดังนี้
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารได้กาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 2 การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา 8 (2) การปฏิบัติภารกิจ
ของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
4. แผนปฏิ รู ป ประเทศ ด้ านการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีมาตรการควบคุมภายในที่ดี
และมีส่วนร่วมในแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนต้านทุจริต
5. แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริห าร
จัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจิตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
6. ยุ ทธศาสตร์กระทรวงการคลั ง 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสนั บสนุ นศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน
7. แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเป็นกลไกกากับการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Smart Regulator : SR)

2. สาระสาคัญ
1. ประเภท/รูปแบบของสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบคลิป VDO จานวน 5 คลิป ความยาวประมาณ
120 - 180 นาที/คลิป สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
2. กาหนดขอบเขตด้านเนื้อหาในการจัดทาสื่อการเรียนรู้ ดังนี้
2.1 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2.2 การปฏิ บั ติ ง านในระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ (e-GP) ของผู้ ค้ า กั บ ภาครั ฐ
เช่นการลงทะเบียน การค้นประกาศ การจัดทา e-Catalog และการเสนอราคา เป็นต้น
2.3 การอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.4 มาตรฐานขั้ น ต่ าของนโยบายและแนวทางป้ องกัน การทุ จริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง
ที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี
2.5 การป้องกันการทุจริตและการสร้างบรรษัทภิบาลในองค์กร
3. มี Storyboard ของสื่อการเรียนการสอนทุกคลิป
4. สามารถเชื่อมกับโปรแกรมการเรียนการสอน e-Learning ของกรมบัญชีกลาง
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
490,000 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
250,000

ไตรมาสที่ 2
240,000

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. มีสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์สาหรับอบรมหลักสูตรมาตรฐานขั้นต่าของนโยบาย
และแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สาหรับผู้ค้าภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ค้า
กับภาครัฐสามารถเข้าศึกษาได้ด้วยตนเอง และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร
2. ผู้ค้ากับภาครัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
3. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ค้ากับภาครัฐ

4. ผู้ประกอบการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ลดการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมภาพลักษณ์
ของประเทศ และทาให้ค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยอยู่ในอันดับดีขึ้น
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภายในองค์กร

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
จานวนสื่อการเรียนการสอน
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้ประกอบการสามารถ
ดาเนินการตามมาตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกต้อง

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

-

5

-

-

-

-

5
คลิป

ร้อยละ

พร้อมทั้งจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ผู้รับจ้างดาเนินการตามสัญญาจ้างโครงการจัดทาสื่อการเรียนการสอนฯ

ทดสอบการใช้งาน

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ

5.

6.
ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

สาหรับอบรมหลักสูตรมาตรฐานขั้นต่าของนโยบายและแนวทางป้องกัน

การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สาหรับผู้ค้าภาครัฐ

แผน

จัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

4.

3.

แผน

ประชุมร่วมกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาแผนเนื้อหาของสื่อแต่ละหัวข้อ

2.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาแนวทางการจัดทาสื่อการเรียนการสอน

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

5

5

ต.ค.

5

5

พ.ย.

10

ธ.ค.

10

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

10

เม.ย.

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5

5

มิ.ย.

5

ก.ค.

3.3.6 โครงกำรจัดทำสือ่ กำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอบรมหลักสูตรมำตรฐำนขั้นต่ำของนโยบำยและแนวทำงป้องกันกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ สำหรับผู้ค้ำภำครัฐ

5

ส.ค.

5

ก.ย.

ด้านที่ 4 ด้านการตรวจสอบภายใน
4.1 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (1)
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐ
จั ดให้ มี การตรวจสอบภายใน การควบคุ มภายในและการบริห ารจั ดการความเสี่ ยง โดยให้ถ ือ ปฏิบ ัต ิต าม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ
ที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และถือว่าเป็นองค์กรหลักในการ
ขับ เคลื ่อ นเศรษฐกิจ ในส่ว นภูมิภ าค และรายได้ห ลัก ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ส่ว นใหญ่ม าจาก
งบประมาณเงินอุดหนุนและรายได้ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่กากับ
ดูแลเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริห ารจัดการความเสี่ยงจึงเห็นความสาคัญ
ในการส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารตรวจสอบภายใน การควบคุ ม ภายใน
และการบริห ารจัดการความเสี่ย งที่มีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป
2. สาระสาคัญ
1. จัดระดับกลุ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
2. จั ด ท าร่ างแนวทางการตรวจสอบภายใน การควบคุ มภายใน และการบริ ห ารจั ดการ
ความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
3. จัดประชุมกับ สานักงานคลังเขต สานักงานคลังจังหวัด และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาร่างแนวทางการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
4. จัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร
5. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสานักงานคลังเขต สานักงานคลังจังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.)
6. ส านั ก งานคลั ง เขต และส านั ก งานคลั ง จั ง หวั ด เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการก ากั บ ติ ด ตาม
การพั ฒ นาศั กยภาพเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบภายในการควบคุ มภายใน และการบริ ห ารจั ดการความเสี่ ยง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
7. สรุป ผลการติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้านการตรวจสอบ
ภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม
8. จัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร

3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580) ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
พฤศจิกายน 2562 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. สามารถสร้างเครือข่ายในภูมิภ าค โดยใช้ส านักงานคลั งเขตและส านักงานคลั งจังหวัด
เพื่อให้การพัฒนาการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงลงสู่ภูมิภาค
2. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ร ะบบการตรวจสอบภายใน การควบคุ ม ภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับความร่วมมือจากสานักงานคลังเขต และสานักงานคลังจังหวัด
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองตรวจสอบภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ถูกต้อง คุ้มค่า
และตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) มีแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงไปใช้ปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

100

60

70

80

90

100

ร้อยละ

ภายในฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด

ร้อยละ

และการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาร่างฯ

จัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร

แผน

จัดประชุมกับสานักงานคลังเขต สานักงานคลังจังหวัด และหน่วยงาน

10. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กบั สานักงานคลังเขต สานักงานคลังจังหวัด

9.

8.

แผน

จัดทาร่างแนวทางการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

7.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง

จัดระดับกลุ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผน

ร้อยละ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง

สรุปผลการประเมินสถานะและศักยภาพการตรวจสอบภายในฯ

แผน

ประเมินสถานะและศักยภาพการตรวจสอบภายในฯ

(ทีมงานกากับระดับจังหวัด)

แผน

ร้อยละ

เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในฯ ในระดับภูมภิ าค

สร้างเครือข่ายในการกากับและบริหารจัดการด้านการตรวจสอบ

แผน

สนับสนุนให้สานักงานคลังเขต และสานักงานคลังจังหวัด

6.

5.

4.

3.

2.

ร้อยละ

การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผน

ร้อยละ

แผน

ศึกษา และกาหนดแนวทางการประเมินสถานะศักยภาพ

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

10

ต.ค.

10

พ.ย.

10

ธ.ค.

5

ม.ค.

5

ก.พ.

10

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

5

ก.ค.

5

ส.ค.

5

5

ก.ย.

5

ต.ค.

5

พ.ย.

5

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

4.1 โครงกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้วยกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง (1)

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

13. จัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร

ความเสี่ยงในภาพรวม

ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ

12. สรุปผลการติดตามการปฏิบัตงิ านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ร้อยละ

กากับ ติดตามการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

ร้อยละ

แผน

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

11. สานักงานคลังเขต และสานักงานคลังจังหวัดเป็นศูนย์กลางกากับ

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

5

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

10

มิ.ย.

5

ก.ค.

10

ส.ค.

5

10

ก.ย.

ด้านที่ 5 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
5.1 ด้านค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
5.1.1 โครงการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (1)
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข 6 สาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ไม่สอดคล้องกับอัตรา
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจาเป็นต้องแก้ไขบัญชีอัตรา
ค่าเช่าบ้านท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้มีความถูกต้อง ประกอบด้วย
การแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 17 หลักเกณฑ์การใช้สิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือ
ค่าผ่ อนช าระเงินกู้เพื่ อช าระราคาบ้ านมาเบิกค่า เช่าบ้านจากทางราชการให้ ชัดเจนขึ้น โดยบ้านที่ใช้ สิ ทธิเบิ ก
จะต้องตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร หรืออาเภอ หรือกิ่งอาเภอ ที่ข้าราชการรับราชการประจา
การแก้ไขเพิ่ มเติมบทบั ญ ญั ติในกรณี ข้าราชการผู้ ใช้สิ ท ธิตามมาตรา 17 หรือมาตรา 18
ได้นาบ้านที่อยู่ระหว่างใช้สิ ท ธิไปให้ ผู้อื่น เช่า ให้ เบิกเงินค่าเช่าบ้านในส่วนต่างที่เหลื อของอัตราค่าเช่าบ้าน
หักออกด้วยรายได้ที่เกิดจากการนาบ้านที่ใช้สิทธิไปให้ผู้อื่นเช่า เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านมีความเหมาะสม
2. สาระสาคัญ
1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมปัญหาการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
2. ยกร่างกฎหมาย
3. นาร่างกฎหมายไปรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทาหนังสือเสนอร่างกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชา
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
-

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ข้าราชการใน 8 ประเภท มีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่เหมาะสม เป็นธรรม
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ผู้มี ส่ว นได้ ส่ วนเสี ย อาจไม่เห็ น ด้วยกั บการยกร่างพระราชกฤษฎี กาดังกล่ าว เพราะท าให้
การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านลดลง กรณีนาบ้านที่อยู่ระหว่างใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านให้ผู้อื่นเช่า จะเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้เฉพาะส่วนต่างที่เหลือของอัตราค่าเช่าบ้านที่มีสิทธิได้รับหักออกด้วยรายได้
8. ข้อเสนอแนะ
ควรทาความเข้าใจให้ข้าราชการใน 8 ประเภท ทราบถึงเจตนารมณ์ในการแก้ไขกฎหมาย
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและ
เป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
มีความสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ที่ดำเนินกำร

ที่

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

10

ต.ค.

10

พ.ย.

10

ธ.ค.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

5. เสนออธิบดีฯ พิจารณาลงนาม

4. ปรับปรุงแก้ไขร่างฯ ตามที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการ

3. นาร่างกฎหมายรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการ

2. ยกร่างกฎหมายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล ระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

10

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

5

เม.ย.

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

5

ส.ค.

5

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

5.1.1 โครงกำรแก้ไขพระรำชกฤษฎีกำค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. 2547 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (1)

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

5.2 ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล
5.2.1 โครงการปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข
เพื่อใช้สาหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
1. หลักการและเหตุผล
กรมบั ญ ชี ก ลางได้ ก าหนดอั ต ราค่ า บริ ก ารสาธารณสุ ข เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ การเบิ ก จ่ า ย
ค่ า รั ก ษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเป็ น เอกภาพในการแจ้ ง อั ต รา
ค่ารักษาพยาบาลและการจ่ายเงินงบประมาณสาหรับการรักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการข้าราชการเป็นไปด้วย
ความเหมาะสม ซึ่งอัตราค่ าบริก ารที่ก าหนดประกอบด้ วย ต้น ทุ นค่าแรง ค่ าวัส ดุ ค่าครุภัณ ฑ์ สิ่ งก่อสร้าง
ค่าบริหารจัดการ และต้นทุนการพัฒนา ซึ่งจะทาให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยมีผลบังคับใช้
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ธั น วาคม 2549 ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเหมาะสมกั บ สภาวะต้ น ทุ น ที่ แ ท้ จ ริ ง ในปั จ จุ บั น
กรมบัญชีกลาง โดยกองสวัสดิการรักษาพยาบาลเห็นควรให้มีการปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้
สาหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
2. สาระสาคัญ
การปรั บ ปรุ งอั ต ราค่ าบริ ก ารสาธารณสุ ข เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ การเบิ ก จ่ ายค่ ารั ก ษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของทางราชการ ได้ ใช้ ข้ อ มู ล ที่ ส านั ก งานวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาหลั ก ประกั น สุ ข ภาพไทย
(สวปก.) ท าการศึ ก ษาเป็ น ฐานในการพิ จ ารณา เนื่ อ งจากมี ค วามครอบคลุ ม และผ่ า นการประชุ ม ชี้ แ จง
กั บ สถานพยาบาล และรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น มาแล้ ว เบื้ อ งต้ น โดยกรมบั ญ ชี ก ลางจะเสนอข้ อ มู ล ดั งกล่ า ว
ให้ ค ณะท างานพิ จ ารณาก าหนดรายการและอั ต ราค่ า บริ ก ารสาธารณสุ ข เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ การเบิ ก จ่ า ย
ค่ า รั ก ษาพยาบาลสิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลข้ า ราชการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น และข้ อ เสนอแนะ
เกี่ ย วกั บ อั ต ราค่ าบริ ก ารสาธารณสุ ข ฯ ที่ จ ะปรั บ ปรุง ใหม่ ก่ อ นประกาศแจ้ ง เวีย นให้ ส่ ว นราชการทราบ
และถือปฏิบัติต่อไป
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2565

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

5. งบประมาณ
965,400 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
120,675
พ.ศ. 2565
120,675

ไตรมาสที่ 2
120,675
120,675

ไตรมาสที่ 3
120,675
120,675

ไตรมาสที่ 4
120,675
120,675

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. รัฐบาลมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเหมาะสม
2. กรมบัญชีกลางสามารถกาหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมรายการและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
3. สถานพยาบาลให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ เนื่องจากได้รับอัตราค่าบริการที่สะท้อนต้นทุน
การดาเนินงานของสถานพยาบาลที่แท้จริง
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
1. โครงการนี้มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงต้องดาเนินการร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหมด เพื่อให้ได้ข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับ ดังนั้น จึงอาจเป็นปัจจัยภายนอกที่ทาให้แผนการดาเนินงานไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. ต้องได้รับการสรรงบประมาณในการดาเนินงาน
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและ
เป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
รัฐบาลมีการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณด้านสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
สมเหตุผล

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563

2564

2565

1

2

3

4

5

100

100

100

80

85

90

95

100

100

100

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

4.

3.

ร้อยละ

สาธารณสุข เพื่อใช้สาหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ร้อยละ

แผน

แผน

เป็นหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล)

ยกร่างหลักเกณฑ์ฯ และเสนออธิบดีฯ พิจารณาลงนาม

ร้อยละ

จัดทาร่างอัตราค่าบริการสาธารณสุขใหม่ (ร่างสาหรับประกาศใช้

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

แผน

ประชุมคณะทางานพิจารณากาหนดรายการและอัตราค่าบริการ

2.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

รวบรวม และศึกษาข้อมูล

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

5

ต.ค.

5

พ.ย.

5

ธ.ค.

5

5

ม.ค.

5

5

ก.พ.

5

มี.ค.

5

เม.ย.

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

15

ส.ค.

15

ก.ย.

5

ต.ค.

5

พ.ย.

5

ธ.ค.

5

5

ม.ค.

5

5

ก.พ.

5

มี.ค.

5

เม.ย.

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5.2.1 โครงกำรปรับปรุงอัตรำค่ำบริกำรสำธำรณสุขเพื่อใช้สำหรับกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

15

ส.ค.

15

ก.ย.

5.2.2 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในด้วยเกณฑ์
กลุ่มวินิฉัยโรคร่วมไทย (Thai DRGs : TDRGs) ฉบับที่ 6.3
1. หลักการและเหตุผล
กรมบั ญ ชี ก ลางในฐานะผู้ ก ากั บ ดู แ ลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลตาม
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้พัฒนารูปแบบ
และชุดสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงความจาเป็น เพียงพอ และเหมาะสม ภายใต้กรอบวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับการจั ดสรรจากรัฐบาลเป็นรายปี ซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน
กรมบัญชีกลางได้นาแนวทางการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย (Thai DRGs :
TDRGs) มาใช้ ตั้ งแต่ 1 กรกฎาคม 2550 เป็ น ต้ น มา ส่ งผลท าให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางสามารถก ากั บ และดู แ ล
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นได้ในระดับหนึ่ง
ปั จ จุ บั น กรมบั ญ ชีก ลางใช้ TDRGs ฉบั บ ที่ 6.2 ในการพิ จ ารณาจ่ ายเงิน ชดเชยค่าใช้จ่ าย
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาล ซึ่งในปัจจุบันสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้พัฒนา TDRGs
ฉบั บ ที่ 6.3 ให้ รองรั บ กั บ ต้น ทุ น ค่ ารัก ษาพยาบาลและการจัด กลุ่ มโรคร่ว มที่ มี ความซับ ซ้ อน เพิ่ ม มากขึ้ น
ประกอบกับสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นกลไกกากับการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Smart
Regulator : SR) ด้วย
2. สาระสาคัญ
กระทรวงการคลั งโดยกรมบั ญ ชีกลางปรับ ปรุงหลั ก เกณฑ์ การจ่ายเงิน ค่ารัก ษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยใน โดยใช้เกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย (Thai DRGs : TDRGs) ฉบับที่ 6.3
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563
5. งบประมาณ
-

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์และต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่แท้จริงในปัจจุบัน
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและ
เป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
การจ่ายเงินชดเชย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลให้กับ
สถานพยาบาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องต้นทุนค่า
รักษาพยาบาลอย่างแท้จริง

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ศึกษา และรวบรวมข้อมูล

ยกร่างหลังสือ/หลักเกณฑ์ฯ

นาเสนออธิบดีฯ พิจารณาลงนาม

2.

5.

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

60

ต.ค.

20

พ.ย.

20

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5.2.2 โครงกำรพัฒนำปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลประเภทผู้ป่วยในด้วยเกณฑ์กลุม่ วินิฉัยโรคร่วมไทย(Thai DRGs : TDRGs) ฉบับที่ 6.3

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

5.2.3 โครงการระบบเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล (1)
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2543 เห็นชอบให้กรมบัญชีกลางดาเนินการ
ปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ
เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน โดยให้สถานพยาบาลของทางราชการทั่วประเทศส่งข้อมูล
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มายังกรมบัญชีกลางโดยตรง ทดแทนการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ณ สานักงาน
คลังจังหวัด ซึ่ งเป็นรูปแบบของเอกสารทางราชการและต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ได้นาร่องระบบ
เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก 4 โรคเรื้อรัง คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้น
เลือดสูง และอัมพฤกษ์อัมพาต โดยขยายโครงการฯ เต็มรูปแบบให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถ
เข้ารั บ การรั กษาพยาบาล ซึ่งไม่ ต้อ งทดรองจ่ายเงิน ได้ ทุ กโรคตั้ งแต่ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็ น ต้น มา
และกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอกอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่ต้องลงทะเบียนใน
สถานพยาบาลของทางราชการที่ ป ระสงค์จะเข้ารับ การรักษาพยาบาลทุก แห่ ง เป็นการใช้บัตรประจาตัว
ประชาชนทาธุรกรรมผ่านเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์แทน โดยไม่ต้องลงทะเบียนจ่ายตรงอีกต่อไป
การพัฒ นาระบบเบิกจ่ายตรงทั้งประเภทผู้ป่วยในและประเภทผู้ป่วยนอก ทาให้ในปัจจุบันการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเป็นค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 95 ดาเนินการผ่านระบบข้างต้น นั้น
อย่างไรก็ดี การขยายโครงการสถานพยาบาลของทางราชการทุกแห่งเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรง
ยังมีข้อจากัดหลายประการ เช่น 1. ปริมาณสถานพยาบาลของทางราชการมีมากกว่า 10,000 แห่ง การให้
สถานพยาบาลทุกแห่งเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรงย่อมมีต้นทุนการบริหารจัด การสูงมาก 2. ขนาดและโครงสร้าง
การบริ ห ารจั ด การสถานพยาบาลมี ค วามแตกต่ า งกั น มาก จึ ง เป็ น อุ ป สรรคในการพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล
เพื่อรองรับการเบิ กจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 3. เงื่อนไขการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงจาเป็นต้องอาศัย
ฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ สมบูรณ์ จึงจะสามารถทาธุรกรรมได้ด้วยปัจจัยข้างต้นทาให้
ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวยังคงต้องทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน เป็นต้น
ปัจจุบันการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ณ ส่วนราชการต้นสังกัดแม้จะมีการพัฒนาระบบ
การเบิ กจ่ ายโดยน า KTB Corporate Online มาใช้ในการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึงค่ารักษาพยาบาล
ก็ตาม ระบบเป็นการพัฒนาการจ่ายเงินงบประมาณให้เกิดระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แต่เอกสารสาคัญที่ใช้
ประกอบการจ่ายยังคงอยู่ในรูปแบบเดิม กล่าวคือ ใบเสร็จรับเงิน รวมถึงเอกสารอื่น ๆ เช่น ใบขอเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เป็นต้น ประกอบกับการทาธุรกรรมในระบบเบิกเงินของส่วนราชการ
ต้น สั งกั ด เป็ น ขั้น ตอนและการบริ ห ารจั ด การของผู้ อานวยการกองคลั งและเจ้าหน้ าที่ การเงิน ซึ่ งจะเป็ น
ผู้ จั ด ล าดั บ ความส าคัญ ก่อ นหลั งตามทรัพ ยากรบุ ค คลที่ มี อยู่ อย่ างจากั ด ส่ งผลให้ ก ารจ่ ายเงิน ไม่มี ป ฏิ ทิ น
การจ่ายเงินที่แน่นอนขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละส่วนราชการ

ดังนั้น กองสวัสดิการรักษาพยาบาลเห็นว่าการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ณ ส่วนราชการต้นสังกัดเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานพยาบาลของ
ทางราชการ กรมบั ญ ชีกลาง ส่ วนราชการ และผู้ มีสิ ท ธิยกระดับระบบบริการภาครัฐ สอดรับกับ นโยบาย
National e-Payment ท าให้ ภ าครั ฐมี ข้อมูล ครบถ้ว นสมบูรณ์ ในการวางแผนงานได้ อย่างมี ประสิ ท ธิภ าพ
ดังรูปด้านล่าง

การยกระดับระบบเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามแผนภาพข้างต้น ต้องอาศัยการพัฒนา
ระบบข้อมูลที่กรมบัญชีกลางได้ผลักดันให้เกิดการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) โดยต้องพัฒนา
Application สาหรับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลขึ้น เพื่อใช้เป็นระบบกลางให้ทุกส่วนราชการและผู้มีสิทธิ
สามารถใช้งานร่วมกันได้ สาหรับช่องทางการจ่ายเงินสามารถใช้ระบบที่ได้พัฒนาไว้แล้ว เช่น Prompt Pay
เป็นต้น
2. สาระสาคัญ
การจั ดทาระบบเบิ กจ่ ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ ป่ วยนอก ณ ส่ ว นราชการต้ นสั งกั ด
เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
-

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ผู้มีสิทธิได้รับความสะดวก และรับทราบระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ที่ชัดเจน
2. กรมบัญ ชีกลางมี ฐานข้อมูล การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อใช้
ในการวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ภาครัฐประหยัดงบประมาณในการจัดเก็บเอกสารทางการเงิน
4. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลมีความถูกต้องแม่นยา
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณ
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส คุ้มค่า
และตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
กรมบัญชีกลางมีฐาน
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารักษาพยาบาลครบถ้วน
สมบูรณ์

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ร้อยละ

(Term of reference)

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

และร่างหลักเกณฑ์ฯ

เสนอผู้มอี านาจพิจารณา

แผน

แผน

ประเภทผู้ป่วยนอก (รูปแบบใหม่)

รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงรูปแบบระบบ

ร้อยละ

ร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

10

ต.ค.

10

พ.ย.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

5.

4.

3.

แผน

รูปแบบระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลฉบับสมบูรณ์

2.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

10

ธ.ค.

10

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

10

เม.ย.

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

5

มิ.ย.

5

ก.ค.

5

ส.ค.

10

ก.ย.

ต.ค.

5.2.3 โครงกำรระบบเบิกจ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำล กรณีทดรองจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล (1)

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

5.2.4 โครงการจัดทาระบบเบิกจ่ายตรงค่ายาสาหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกและโรคสะเก็ดเงิน
1. หลักการและเหตุผล
กรมบั ญ ชี ก ลางร่ ว มกั บ สมาคมรู ม าติ ส ซั่ ม แห่ ง ประเทศไทยและสมาคมแพทย์ ผิ ว หนั ง
แห่งประเทศไทย ได้จัดทาแนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยาในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกและโรคสะเก็ดเงิน ชนิด
รุน แรงปานกลางและรุนแรงมาก รวมทั้งแบบบันทึกข้อมูล ที่ใช้ในการขออนุมัติเบิกจ่ายค่ายา และติดตาม
ผลการรักษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาระบบเบิกจ่ายตรงค่ายาสาหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกและโรคสะเก็ด
เงิน ที่จาเป็น ต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง เพื่อให้ เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์ และความ
ปลอดภั ยกับ ผู้ป่ วย พร้อมทั้งมีระบบการประเมินผลและเฝ้าระวังผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น และสามารถ
ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้เกิดความคุ้มค่าและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จ่ายเงินภาครัฐทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. สาระสาคัญ
กรมบัญ ชีกลางร่วมกับสานักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ได้ดาเนินการจัดทาระบบ
เบิกจ่ายตรงค่ายาสาหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกและโรคสะเก็ดเงิน โดยคณะทางานพิจารณาแนวทางปรับปรุง
และพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้กาหนดรายการยาและเงื่อนไขข้อบ่งชี้ เพื่อเบิกจ่าย
ในระบบเบิกจ่ายตรง ทั้งนี้ สถานพยาบาลต้องดาเนินการลงทะเบี ยนแพทย์และผู้ป่วย พร้อมทั้งส่งข้อมูลการ
รักษาพยาบาล เพื่ อขออนุ มั ติเบิ กจ่ ายค่ายาและเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญ ชีกลางตามเงื่อนไขการเบิกค่ายา
ที่กาหนดเท่านั้น
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2564
5. งบประมาณ
-

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. รัฐบาลใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสมเหตุผล
2. ผู้มีสิทธิในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้ใช้ยาอย่างเหมาะสม จาเป็น ปลอดภัย
และเป็นไปตามหลักวิชาการทางการแพทย์
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับ
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและ
เป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ภาครัฐเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

4.

3.

2.

ร้อยละ

แผน
ร้อยละ

และโรคสะเก็ดเงิน

แผน

สาหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน และสาหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติก

ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ายาสาหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคมาติก

ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

จัดทาร่างประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ายา

ค่ำยำกลุ่มโรคที่มคี ่ำใช้จำ่ ยสูง เพื่อกำหนดรำยกำรและเงื่อนไขข้อบ่งชี้

ประชุมคณะทำงำนพิจำรณำแนวทำงปรับปรุงและพัฒนำระบบเบิกจ่ำย

รวบรวม และศึกษาข้อมูล

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

10

10

10

ต.ค.

10

10

10

พ.ย.

10

10

ธ.ค.

10

ม.ค.

10

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

5.2.4 โครงกำรจัดทำระบบเบิกจ่ำยตรงค่ำยำสำหรับผู้ป่วยกลุม่ โรครูมำติกและโรคสะเก็ดเงิน

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

5.2.5 โครงการกากับการเบิกจ่ายค่ายาที่มีราคาสูง (1)
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมบัญชีกลางได้ดาเนินโครงการเบิกจ่ายตรงสาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา
ซึ่งจาเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์ และความปลอดภัย
กับผู้ป่วย เนื่องจากยากลุ่มดังกล่าวมีราคาสูงและเหมาะสมสาหรับการรักษาเฉพาะบางโรคบางกรณีเท่านั้น
รวมทั้งเป็นยาอันตรายซึ่งอาจทาให้ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงรุนแรงจากการใช้ยาหรืออาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้
ประกอบกับกรมบัญชีกลางได้กาหนดให้ยาชีววัตถุใหม่ที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็น ต้น ไป ไม่ส ามารถเบิกจ่ายได้จนกว่าจะพิจารณากาหนดเงื่อนไขข้อบ่งชี้
และแนวทางกากับการเบิกจ่ายค่ายารายการนั้น ๆ
เนื่ องจากปั จจุบั น องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ท าให้ ปั จ จุ บั น มีร ายการยาที่ มี ร าคาสู งเพิ่ ม มากขึ้น และครอบคลุ มถึ งกลุ่ ม โรคอื่ น ไม่ เฉพาะแต่โรคมะเร็ง
และโลหิ ต วิ ท ยา ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด การใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ล คุ้ ม ค่ า เกิ ด ประโยชน์ แ ละความปลอดภั ย
กับผู้ป่วยในกลุ่มโรคซึ่งจาเป็นต้องใช้ยาที่มีราคาสูง จึงเห็นควรจัดทาโครงการกากับการเบิกจ่ายค่ายาที่มีราคาสูง
ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลและการจ่ายเงินภาครัฐทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. สาระสาคัญ
กรมบัญชีกลางได้แต่งตั้งคณะทางานพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒ นาระบบเบิกจ่าย
ค่ายากลุ่ มโรคที่มีค่าใช้ จ่ายสูง ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนราชวิทยาลั ยหรือสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและแพทย์
ผู้ เ ชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าชี พ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ท าหน้ า ที่ พิ จ ารณากลั่ น กรองข้ อ มู ล วิ ช าการทางการแพทย์
เพื่อกาหนดรายการยาและเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในระบบการเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง และพัฒนาระบบ
เบิ กจ่ายค่ายาดังกล่ าวด้วย เพื่อให้กรมบั ญชีกลางกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ายา
ที่มีราคาสูง และประกาศแจ้งเวียนให้ส่วนราชการและสถานพยาบาลของทางราชการทราบและถือปฏิบัติต่อไป
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
-

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. รัฐบาลใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสมเหตุผล
2. ผู้มีสิทธิในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้ใช้ยาอย่างเหมาะสม จาเป็น ปลอดภัย
และเป็นไปตามหลักวิชาการทางการแพทย์
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับ
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและ
เป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ภาครัฐเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

100

60

70

80

90

100

เสนออธิบดีฯ พิจารณาลงนามเพื่อแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ฯ

4.
ร้อยละ

แผน

แผน

ร้อยละ

10

ต.ค.

10

พ.ย.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

จัดทาร่างหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายาที่มรี าคาสูงอย่างน้อย 1 รายการ

ร้อยละ

ค่ายากลุ่มโรคที่มคี ่าใช้จา่ ยสูง

3.

แผน

ประชุมคณะทางานพิจารณาแนวทางปรับปรุง และพัฒนาระบบเบิกจ่าย

2.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

รวบรวม และศึกษาข้อมูล

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

10

ธ.ค.

10

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

5

เม.ย.

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

5

มิ.ย.

5

ก.ค.

5.2.5 โครงกำรกำกับกำรเบิกจ่ำยค่ำยำที่มีรำคำสูง (1)

15

ส.ค.

5

ก.ย.

10

ต.ค.

10

พ.ย.

10

ธ.ค.

10

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

5

เม.ย.

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5

มิ.ย.

5

ก.ค.

15

ส.ค.

5

ก.ย.

5.2.6 โครงการบูรณาการชุดสิทธิประโยชน์การเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พ.ศ. 2553 (มี ผ ลบั งคั บ ใช้ วัน ที่ 29 กัน ยายน 2553) โดยพระราชกฤษฎี ก ามี ก ารเพิ่ ม สิ ท ธิป ระโยชน์ ด้า น
"การตรวจสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค" ให้ครอบคลุมผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว
ประกอบกั บ การสร้ างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกั นโรคเป็ นอี ก หนึ่ งนโยบายที่ รั ฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ และได้ มี
การดาเนินการอย่างจริงจัง รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อบริการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้ องกัน โรคพื้น ฐานให้ แก่ประชาชนไทยทุกคนทุกสิ ทธิตามประกาศคณะกรรมการ
หลั กประกัน สุ ขภาพแห่ งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุ ข (ฉบั บที่ 10) พ.ศ. 2559
ที่กาหนดให้ประชาชนได้รับบริการในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การกาหนดแนวทางการตรวจสุขภาพประจาปี
สิ ท ธิ ส วัส ดิ การรั ก ษาพยาบาลข้าราชการสอดคล้ องและเข้าถึ งบริการสร้างเสริม สุ ขภาพและป้ องกัน โรค
ตามประกาศฉบั บ ดั ง กล่ า ว และเป็ น การมุ่ ง เน้ น ให้ ป ระชากรมี สุ ข ภาพที่ ดี แ ละลดค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการ
รักษาพยาบาล ดังนั้น จึงเห็นควรดาเนินโครงการบูรณาการชุดสิทธิประโยชน์การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
2. สาระสาคัญ
ขยายสิทธิและการเข้าถึงบริการการตรวจสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค
ที่จ าเป็ น เหมาะสม และเป็ น ประโยชน์ โดยให้ ครอบคลุ มผู้ มีสิ ทธิและบุคคลในครอบครัว บนพื้ นฐานของ
การตรวจที่สมเหตุผลและมีคุณภาพ โดยสอดคล้องกับประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10)
พ.ศ. 2559
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
-

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ขยายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้น
2. ผู้ มี สิ ท ธิ และบุ ค คลในครอบครัว สามารถเข้ ารับ บริก ารรายการหรือ กิ จกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพื้นฐานที่จาเป็น เหมาะสม และมีคุณภาพมากขึ้น
3. งบประมาณแผ่นดินด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมีแนวโน้มลดลง (ค่าใช้จ่าย
ด้านการรักษาพยาบาลลดลง)
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและ
เป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
ลดภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสวัสดิการ
รักษาพยาบาล

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

100

60

70

80

90

100

ร้อยละ

รวมทั้งการเข้าถึงการเข้ารับบริการของแต่ละช่วงกลุ่ม 5 กลุ่ม

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ และยกร่างประกาศ

เสนอผู้มอี านาจพิจารณา

3.

4.

อายุ 6-24 ปี กลุ่มผู้ใหญ่อายุ 25-59 ปี และกลุ่มผู้สงู อายุ 60 ปี

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-5 ปี กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น

แผน

วิเคราะห์ขอ้ มูลการกาหนดรายการการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค

2.

ร้อยละ

แผน

แผน

ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

10

ต.ค.

10

พ.ย.

10

ธ.ค.

10

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

5

เม.ย.

5

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

5

ก.ค.

5

ส.ค.

5

ก.ย.

5.2.6 โครงกำรบูรณำกำรชุดสิทธิประโยชน์กำรเสริมสร้ำงสุขภำพและป้องกันโรค

10

ต.ค.

10

พ.ย.

10

ธ.ค.

5

ม.ค.

5

5

ก.พ.

5

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

10

มิ.ย.

5

ก.ค.

5

5

ส.ค.

5

ก.ย.

5.2.7 โครงการหลักเกณฑ์การนาเงินค่ารักษาพยาบาลส่งคืนคลัง กรณีที่ผู้มีสิทธิมีพฤติกรรมการใช้สิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเบิกค่ายาเกินความจาเป็นหรือไม่เหมาะสม (1)
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางในฐานะกากับดูแลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลได้พัฒนาระบบ
เบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐขึ้น เพื่อใช้ในการกากับ
ติดตาม และประเมินผลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในภาพรวม ตลอดจนอานวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิ
และบุคคลในครอบครัว โดยไม่จาเป็นต้องทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน ซึ่งปัจจุบันได้ขยายระบบ
เบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกให้ครอบคลุมถึงผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว แล้ว จานวนประมาณ 4.63 ล้านคน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วม
โครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล จานวนประมาณ 1,402 แห่ง
ระบบเบิ ก จ่ า ยตรงเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาล ได้ พั ฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ ใช้
ในการเรี ย กเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การรัก ษาพยาบาลจากกรมบั ญ ชี ก ลางภายหลั งจากที่ ส ถานพยาบาล
ได้ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย โดยได้จัดจ้างหน่วยงานภายนอกทาหน้าที่บริหารจัดการธุรกรรมการ
เบิ กค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลภายหลังจาก
จ่ายเงินไปแล้ว (Post Audit) ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าจานวนธุรกรรมการเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และสถานพยาบาลหลายแห่งมีการส่งข้อมูลเพื่อเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลซ้าซ้อน
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ตลอดจนพบปัญหาการสวมสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก
ซึ่ งมี สาเหตุ มาจากระบบการตรวจสอบการเบิ กจ่ ายเงิ น ค่ า รั ก ษาพยาบาล ในปั จจุ บั น เป็ น การตรวจสอบ
ภายหลั งจากที่สถานพยาบาลได้ ให้ บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ ป่วย (Post Audit) และกรมบัญ ชีกลางได้จ่าย
เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ทาให้ไม่สามารถตรวจจับความผิดปกติได้อย่างทันท่วงที และไม่มี
ระบบพิ สู จน์ ตั วตนก่ อนเข้ ารั บการรั กษาพยาบาลที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพอัน น ามา ซึ่ งการทุ จริต ในลั ก ษณะการ
เวียนเทีย นรับ ยาในสถานพยาบาลหลายแห่ ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลั กษณ์ และความโปร่งใสของระบบ
ราชการ ดังนั้ น ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบัญ ชีกลางได้ป รับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัส ดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยพัฒนาระบบการกากับ ติดตาม และตรวจสอบ
ก่อนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Claim control systems) ทาให้รับรู้การ
เข้ารับบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยได้ทันที และรับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้ภายในวันที่
เข้ารับการรักษาพยาบาล โดยใช้บัตรประจาตัวประชาชนผ่านเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิสูจน์
ตัวตนของผู้ มีสิทธิและบุ คคลในครอบครัวประกอบการทาธุรกรรมเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลในแต่ละครั้ง
ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลซ้าซ้อนและป้องกันการทุจริต
ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงมีการติดตามข้อมูลของผู้มี สิทธิที่มีพฤติกรรมการใช้สิทธิเบิกค่ายา
เกิ น ความจ าเป็ น หรื อ ไม่ เหมาะสมเป็ น รายบุ ค คลจากระบบ Fraud Detection ซึ่ ง ผลจากการติ ด ตาม
พฤติกรรม พบข้อมูลความผิดปกติที่สามารถนามาจาแนกเป็นกลุ่มได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มของผู้มีสิทธิที่มีข้อมูล
การเบิกค่ายาจากสถานพยาบาลหลายแห่ งในเวลาใกล้เคียงกันและได้รับยาประเภทเดียวกัน ในปริมาณที่มาก

เกินกว่าที่จะรับประทานได้ จานวน 24 ราย และกลุ่มสถานพยาบาลที่มีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนด จานวน 10 แห่ง โดยที่ผ่านมาได้ดาเนินการดังนี้
1. กรณีผู้มีสิทธิ จะดาเนินการระงับสิทธิในโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล
และแจ้ งส่ ว นราชการต้น สั งกัด ตรวจสอบพฤติ กรรมของผู้ มี สิ ท ธิ ทั้ งนี้ เป็ น ไปตามที่ ก าหนดไว้ในหนั งสื อ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 339 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เรื่อง การระงับการใช้สิทธิเบิกจ่าย
ตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
2. กรณี ส ถานพยาบาล จะด าเนิน การเรียกคื นเงินค่ ารักษาพยาบาลที่ เบิ กโดยไม่ ถูกต้อ ง
ส่งคืนคลัง ตามนัยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกอบหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 209 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์
การนาเงินค่ารักษาพยาบาลส่งคืนคลัง
โดยหลั กการของพระราชกฤษฎีกาเงินสวัส ดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 15 กาหนดให้ผู้มีสิทธิหรือสถานพยาบาลที่เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล โดยไม่เป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกานี้หรือเกินสิทธิที่จะได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ผู้มีสิทธิหรือสถานพยาบาลส่งคืนเงิน
ที่ได้รับจากกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด ซึ่งจากกรณีที่ผ่านมา
กรมบั ญ ชีกลางสามารถดาเนิ น การเรีย กเงินค่ ารักษาพยาบาลที่ เบิกไป โดยไม่ถูกต้ องจากสถานพยาบาล
ส่ งคื น คลั ง ได้ ต ามนั ย พระราชกฤษฎี ก าฯ และหลั ก เกณฑ์ ฯ ดั งที่ ก ล่ า วแล้ ว แต่ ส าหรับ กรณี ข องผู้ มี สิ ท ธิ
กรมบั ญ ชี ก ลางยั งไม่ มี การเรีย กคืน เงิน ที่ เบิ กไปโดยไม่ถู ก ต้อ งส่ งคื น คลั ง เนื่ อ งจากหลั ก เกณฑ์ ก ารน าเงิน
ค่ารั กษาพยาบาลส่ งคืน คลั ง ตามนั ย หนั งสื อกรมบั ญ ชีกลาง ด่วนที่ สุ ด ที่ กค 0422.2/ว 209 ลงวัน ที่ 30
กันยายน 2553 ไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังกล่าว
ด้วยเหตุนี้ กรมบัญชีกลางจึงต้องดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์การนาเงินค่ารักษาพยาบาล
ส่งคืนคลังกรณีที่ผู้มีสิทธิมีพฤติกรรมการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในการเบิกค่ายาเกินความ
จาเป็นหรือไม่เหมาะสม เพื่อให้การดาเนินการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ข้าราชการของผู้มีสิทธิที่มีพฤติกรรมการใช้สิทธิเบิกค่ายาเกินความจาเป็นหรือไม่เหมาะสมเป็นไปโดยครบถ้วน
ถูกต้อง อัน จะเป็ น การป้ องปรามการใช้ สิท ธิส วัส ดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเกินความจาเป็นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ การดาเนินการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
2. สาระสาคัญ
การกาหนดหลักเกณฑ์การนาเงินค่ารักษาพยาบาลส่งคืนคลัง กรณี ที่ผู้มีสิ ทธิมีพฤติกรรม
การใช้สิ ทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในการเบิกค่ายาเกินความจาเป็นหรือไม่เหมาะสมขึ้นใหม่
เพื่อให้การดาเนินการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการเบิกจ่า ยเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการของผู้มีสิทธิ
ที่มีพฤติกรรมการใช้สิ ทธิเบิกค่ายาเกิน ความจาเป็นหรือไม่เหมาะสมเป็นไปโดยครบถ้วนถูกต้องอันจะเป็น

การป้ องปรามการใช้สิ ทธิสวัสดิการรั กษาพยาบาลข้าราชการเกินความจาเป็ นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเพิ่ มขึ้ น
โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามข้อมูลของผู้มีสิทธิ ที่มีพฤติกรรมการใช้สิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการในการเบิกค่ายาเกินความจาเป็นหรือไม่เหมาะสม เพื่อ กาหนดรายละเอียดของ
หลักเกณฑ์อย่างครบถ้วน
2. ยกร่ างหลั ก เกณฑ์ ก ารน าเงิน ค่ารักษาพยาบาลส่ งคื น คลั ง กรณี ที่ ผู้ มีสิ ท ธิมีพ ฤติก รรม
การใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในการเบิกค่ายาเกินความจาเป็นหรือไม่เหมาะสม
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. สร้างความตระหนักให้ผู้มีสิทธิมีความระมัดระวังในการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการด้วยความจาเป็นและเหมาะสม
2. ประหยัดเงินงบประมาณสาหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการทีเ่ กินความจาเป็น
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการรักษาพยาบาล

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและ
เป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
กรมบัญชีกลางมีหลักเกณฑ์ฯ
และสร้างความตระหนัก
ให้ผู้มีสิทธิมีความระมัดระวัง
ในการใช้สิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ
ด้วยความจาเป็น
และเหมาะสม

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ยกร่างหลักเกณฑ์ฯ

เสนอผู้บริหารพิจารณาหลักเกณฑ์ฯ

2.

3.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

10

ต.ค.

10

พ.ย.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับจากการติดตามข้อมูลของผู้มสี ทิ ธิฯ

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

10

ธ.ค.

30

ม.ค.

30

ก.พ.

10

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

5.2.7 โครงกำรหลักเกณฑ์กำรนำเงินค่ำรักษำพยำบำลส่งคืนคลัง กรณีที่ผู้มีสิทธิมีพฤติกรรมกำรใช้สิทธิสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำรเบิกค่ำยำเกินควำมจำเป็นหรือไม่เหมำะสม (1)

ส.ค.

ก.ย.

ด้านที่ 6 ด้านเงินนอกงบประมาณ
6.1. โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน (1)
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารทุนหมุนเวียนที่
ครบถ้ ว นทุ ก กระบวนการ ตั้ ง แต่ ก ารจั ด ตั้ ง ทุ น หมุ น เวี ย น การก ากั บ ดู แ ลทุ น หมุ น เวี ย นการประเมิ นผล
การด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ยน รวมถึ งการยุ บเลิ กทุ นหมุ น เวี ยน โดยที่ การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
ทุ น หมุ น เวี ย น เป็ น หน้ าที่ ห นึ่ งที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามความในมาตรา 31 ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริห ารทุ น
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 ซึ่งกรมบั ญชีกลางมีหน้าที่ประเมินผลการดาเนิ นงานทุนหมุนเวียนเป็นประจาทุกปี
และมีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ทาหน้าที่ในการกากับติดตามการบริหารทุนหมุนเวี ยน
โดยออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย น เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไข
และการรายงานผลการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2559 เพื่อให้กรมบัญชีกลางนาระบบการ
ประเมิน ผลที่ เป็ น มาตรฐานสากล และสามารถสะท้ อนผลการดาเนิ นงานและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของทุนหมุนเวียนมาใช้ในการประเมินผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน
พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน เพื่อพิจารณากรอบหลักเกณฑ์ วิธีการ
เกณฑ์การประเมิน ปฏิทินการปฏิบัติงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒ นาปรับปรุง
ระบบประเมิน ผลการดาเนิ น งานทุ น หมุน เวียน และน าระบบแรงจูงใจในลั กษณะของการมอบโล่ รางวัล
และใบประกาศเกีย รติคุณ มาใช้กับ การประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อจูงใจ
และสร้างขวัญกาลังใจในการพัฒนาการดาเนินงานของทุนหมุนเวียนให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ลักษณะภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาศักยภาพนาไปสู่ประสิทธิภาพในการดาเนินการเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ให้เกิดการกระจายรายได้ในทุกส่วนของประเทศเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส่วนราชการ ที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
ความสาคัญของทุนหมุนเวียน
ทุ น หมุ น เวีย น คื อ ทุ น ที่ ตั้ งขึ้ น เพื่ อ กิ จ การซึ่ งอนุ ญ าตให้ น ารายรับ สมทบทุ น ไว้ใช้ จ่ ายได้
โดยการจัดตั้งทุนหมุนเวียนเพื่อการใดให้กระทาได้แต่โดยกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอานาจ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และตามกฎหมายเฉพาะ โดยทุนหมุนเวียนนับเป็นกลไก
และเครื่องมือที่ส าคัญ อีกประการหนึ่ งในการพั ฒ นาและบริห ารประเทศ เนื่องจากทุ นหมุนเวียนดังกล่าว
จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สามารถดาเนินกิจกรรมที่จาเป็นและสาคัญ ซึ่งภาครัฐไม่สามารถดาเนินการได้ตามแนวทาง
ปกติ เพื่อความคล่องตัวในการดาเนินงานโดยมีเป้าหมายและขอบเขตการดาเนินงานที่ชัดเจน และที่ผ่านมา
ได้มีการใช้ประโยชน์จากทุนหมุนเวียนเพื่อเป็นส่วนเสริม ภาระเงินงบประมาณได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ในระบบ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย น กระทรวงการคลั ง โดยกรมบั ญ ชี ก ลางในฐานะผู้ ก ากั บ ดู แ ล

การด าเนิ น งานของทุ น หมุ น เวีย น ได้ ให้ ความส าคั ญ ในการก ากับ ดู แลทุ น หมุ น เวีย นเป็ น อย่ างมาก จึ งได้
กาหนดให้ มีการประเมินผลการดาเนิ น งานทุนหมุนเวียนที่เป็นระบบ มีประสิทธิภ าพ และมีความโปร่งใส
โดยคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนเป็นผู้กากับดูแลการดาเนิ นงานตามระบบดังกล่าว
มาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบันทาหน้าที่หลักเพื่อดาเนินกิจกรรมที่จาเป็นและสาคัญ ซึ่งภาครัฐไม่สามารถ
ดาเนิ นการได้ตามแนวทางปกติในการดาเนินงานในการสนับสนุนส่งเสริมกิจการภาครัฐ องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาชนในด้านต่าง ๆ เพื่อความคล่ องตัว อาทิ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทาแผ่นป้ายทะเบียนรถ เป็นต้น
ความสาคัญของระบบประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 9 (3) ก าหนดให้ ส่ ว นราชการต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามและการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส่ ว นราชการก าหนดขึ้ น และมาตรา 45 นอกจากจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผล
ตามมาตรา 9 (3) แล้ วให้ ส่ วนราชการจั ดให้ มีคณะผู้ ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิ บัติราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ และความ
คุ้มค่าในภารกิจ
ประกอบกับปัจจุบันทุนหมุนเวียนมีลักษณะงานที่หลากหลายและแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งของแต่ละทุนหมุนเวียน บางทุนหมุนเวียนมีเม็ดเงินที่ใช้ในการบริ ห ารจัดการเป็นจานวนมาก
การดาเนินงานซับซ้อน และมีลักษณะพิเศษเฉพาะ ดังนั้น เพื่อให้งานติดตามประเมินผลการดาเนินงานทุน
หมุนเวียนเป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนา และปรับปรุง
การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณประสบผลสาเร็ จได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในการดาเนินงานตาม
โครงการติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งจั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษาที่ มี
ประสบการณ์ ความชานาญเฉพาะด้านเข้ามาศึกษา และสนับสนุนการดาเนินงานของกรมบัญชีกลางในด้าน
การประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน รวมถึงการวิเคราะห์กาหนดเกณฑ์ชี้วัดการดาเนินงาน ตลอดจน
น้าหนักและค่าเป้าหมายของแต่ละทุนหมุนเวียน เพื่อช่วยประเมินสถานภาพและประสิทธิภาพทุนหมุนเวียน
ได้ชัดเจน ส่งผลให้สามารถพิจารณาแก้ไขปัญหา ลดความเสี่ยง และความสูญเสียจากการใช้จ่ายเงินในการ
บริหารงานที่ขาดประสิทธิ ภาพและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง และลดภาระเงินงบประมาณ
ที่รัฐต้องให้การอุดหนุนโดยไม่จาเป็น
ความสาคัญในการกากับดูแลและสนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน
หากระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นมาตรฐาน มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินภาครัฐอย่างถูกต้องส่งผลให้ทุนหมุนเวียนมีการบริหารจัดการ
ที่ดี สามารถดาเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน สามารถสนับสนุน
การปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นราชการ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และประชาชนในลั ก ษณะภาคี เครือ ข่ า ย
ที่มีป ระสิ ทธิภ าพเกิดประสิ ท ธิผ ลต่อการพั ฒ นาประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริม ผลั กดัน และการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะ

เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกิดการกระจายรายได้ในทุกส่วนของประเทศ
เป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อื่น ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการ
2. สาระสาคัญ
ในการดาเนินงานได้กาหนดกลยุทธ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1. คณะอนุก รรมการประเมิน ผลการดาเนิน งานทุน หมุน เวีย น เป็น กรรมการซึ่งแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการนโยบายการบริห ารทุน หมุน เวีย น ตามพระราชบัญ ญัต ิก ารบริห ารทุน หมุน เวีย น
พ.ศ. 2558 โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานอนุกรรมการ และมีอนุกรรมการที่ประกอบด้วยผู้แทน
จากภาคราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอก จานวนทั้งสิ้น 11 คน เพื่อกากับการดาเนินงานตามระบบ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย น นอกจากนี้ ค ณะอนุ ก รรมการฯ ได้ มี ก ารแต่ งตั้ งคณะท างาน
ประกอบด้วย ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ภายนอก จ านวน 20 คน แบ่ งเป็ น 10 ชุ ด ชุดละ 2 คน เพื่ อทาหน้ าที่ เจรจาและ
จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงฯ กั บ ทุ น หมุ น เวี ย นที่ ได้ รั บ มอบหมายก่ อ นน าเสนอต่ อ คณะกรรมการนโยบายฯ
เพื่อกากับและสนับสนุนการดาเนินงานของกรมบัญชีกลาง
2. ที่ปรึกษาต้องดาเนินการตามขอบเขตงาน ดังนี้
2.1 ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนในภาพรวม และทุนหมุนเวียนที่กรมบัญชีกลางกาหนดให้ว่าจ้างที่ปรึกษาประเมินผล
การดาเนินงาน เพื่อให้ทราบสถานภาพ คุณสมบัติ ลักษณะรายละเอียดของทุนหมุนเวียน และจัดทารายงานสรุป
เชิงวิเคราะห์ทางการเงิน สภาพข้อเท็จจริง ปัญหาและข้อเสนอแนะของทุนหมุนเวียนเป็นรายทุน เพื่อประโยชน์
ในการกาหนดเกณฑ์ชี้วัดการจัดทาบันทึกข้อตกลง และการประเมินผลตามระบบประเมินผลการดาเนินงาน
ทุนหมุนเวียน
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) ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือทุนหมุนเวียนที่จะต้องประเมินผลเกี่ยวกับการดาเนินการ
ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน และการจัดทาบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงาน
ทุนหมุนเวียนให้เป็นตามเป้าหมาย
2) จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ทุ น หมุ น เวี ย นและข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งส าหรั บ ทุ น หมุ น เวี ย น
ประเมินผลให้กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการจัดทาบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
และคณะกรรมการ ประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และพิจารณาเกณฑ์ ชี้วัด
การเจรจากั บ ทุ น หมุน เวีย น รวมทั้ งร่ว มเจรจากั บผู้ บริห ารของแต่ล ะทุ น หมุ น เวียน และจัด ทาร่างบั น ทึ ก
ข้อตกลงการประเมินผลฯ ที่ได้จากผลการเจรจา เพื่อนาเสนอกรมบัญชีกลาง
3) ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวีย นตามหลั กเกณฑ์ แนวทาง และคู่ มื อ
ที่ ก าหนดไว้ รวมทั้ ง น าเสนอสถานะ สภาพปั ญ หา สมมติ ฐ านในการจั ด ท าข้ อ มู ล และสรุ ป ข้ อ มู ล ผล
การประเมินทุนหมุนเวียนแก่กรมบัญชีกลาง

4) จั ด ท ารายงานผลการประเมิ น ของทุ น หมุ น เวี ย นส าหรั บ งวดสิ้ น ปี บั ญ ชี
(ทุ น ปี งบประมาณ และทุ น ปี ป ฏิ ทิ น ) เป็ น รายทุ น และภาพรวมส าหรั บ ทุ น หมุ น เวีย นที่ ป ระเมิ น ผลการ
ดาเนินงานประจาปีบัญชี ตลอดจนข้อสังเกตที่ได้จากการประเมินผล ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาให้แก่กรมบัญชีกลาง
5) 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
6) ให้ ค าปรึ กษา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขหลั กเกณฑ์ ห รือแนวทาง
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามระบบประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
3. กรมบั ญ ชีก ลาง โดยกองก ากั บ และพั ฒ นาระบบเงินนอกงบประมาณ เป็ น หน่ ว ยงาน
รับผิดชอบและประสานงานหลักในการดาเนินงาน และการร่วมพิจารณากาหนดตัวชี้วัดและผลการประเมิน
เบื้ อ งต้ น ร่ ว มกั บ ที่ ป รึ ก ษาฯ และทุ น หมุ น เวี ย นที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง ท าหน้ า ที่ เป็ น ฝ่ า ยเลขานุ ก ารของ
คณ ะอนุ ก รรมการประเมิ น ผล การด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย น ซึ่ ง ต้ อ งน าเสนอวาระการประชุ ม
แก่คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ เพื่อพิจารณาเป็นระยะ ๆ
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
11 ด้าน

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

/
4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
พฤศจิกายน 2550 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
19,830,000 บาท เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10%
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. มีระบบการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐาน
2. มีเครื่องมือของภาครัฐในการกากับดูแลทุนหมุนเวียนให้ ดาเนินงานของทุนหมุนเวียน
ให้ เป็ น ไปตามเป้ าหมายและวัตถุป ระสงค์ของทุนหมุนเวียน เกิดประสิ ทธิภ าพในการดาเนินงาน สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในลักษณะภาคีเครือข่าย

ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง น าไปสู่ ก ารรวมหรื อ ยุ บ เลิ ก ทุ น หมุ น เวี ย นหากมี ผ ลการด าเนิ น งานไม่ เป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
3. สามารถสร้างแรงจู งใจในการสนับ สนุ นให้ ทุ นหมุน เวียนมีการพั ฒ นาศักยภาพในการ
บริ ห ารจั ด การให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นราชการองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในลักษณะภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์สูงสุ ดให้ แก่ป ระเทศ
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เกิดการกระจายรายได้ทุกส่วนของประเทศเป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ
ซึง่ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐที่เกิดจากการดาเนินงานที่ขาดประสิทธิภาพของทุนหมุนเวียน
4. ทาให้ เกิดการแข่งขันระหว่างทุนหมุนเวียนในการยกระดับคุณ ภาพการบริห ารจัดการ
ทุนหมุนเวียนและระบบการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนในภาพรวม
5. ประชาชนสามารถรับรู้และติดตามการดาเนินงานของทุนหมุนเวียนได้ และทุนหมุนเวียน
ได้ รั บ ทราบนโยบายด้ า นการบริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย นของรั ฐ บาล รวมถึ ง การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
และประสบการณ์ระหว่างกัน
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน
8. ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากเป็นโครงการที่จะต้องดาเนินงานผูกพันต่อเนื่อง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปีบัญชี
จึงต้องปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อให้การดาเนินงานรวดเร็วขึ้น
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงิน
มีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง คุ้มค่า
และตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
มีเกณฑ์การชี้วัดผล
การดาเนินงานในแต่ละ
ทุนหมุนเวียนเป็นรูปธรรม
ชัดเจน และถูกต้อง
ตามหลักสากล ส่งผลให้
การประเมินผลการ
ดาเนินงานทุนหมุนเวียน
มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด
ในการบริหารจัดการ
ทั้งทางด้านการเงิน
การดาเนินงาน และ
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานทุน
หมุนเวียน

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
100
100
100

ค่าเป้าหมาย
2564
100

2565
100

เกณฑ์การให้คะแนน
1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

จัดร่ำงบันทึกข้อตกลง

ลงนำมในบันทึกข้อตกลงฯ

ประเมินผลกำรดำเนินงำนสิ้นปีบัญชี

2.

3.

4.
ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

3

8

5

ต.ค.

3

8

4

พ.ย.

5

8

4

ธ.ค.

หมำยเหตุ : (1) แนวทำงกำรขับเคลื่อนภำรกิจของกรมบัญชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2563

กำหนดกรอบหลักเกณฑ์กำรประเมินผลฯ

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

3

5

3

ม.ค.

3

6

ก.พ.

3

มี.ค.

3

3

เม.ย.

4

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

4

มิ.ย.

5

ก.ค.

5

ส.ค.

6.1 โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนทุนหมุนเวียน (1)

5

ก.ย.

3

8

5

ต.ค.

3

8

4

พ.ย.

5

8

4

ธ.ค.

3

5

3

ม.ค.

3

6

ก.พ.

3

มี.ค.

3

3

เม.ย.

4

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

4

มิ.ย.

5

ก.ค.

5

ส.ค.

5

ก.ย.

ด้านที่ 7 ด้านลูกจ้าง
7.1 โครงการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
1. หลักการและเหตุผล
ตามระเบีย บกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลู กจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
พ.ศ. 2562 กาหนดให้ส่วนราชการและมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
จะต้องขอทาความตกลงกับกรมบัญชีกลางตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจากการตรวจสอบ
เบื้ องต้น พบว่าส่ วนราชการและมหาวิทยาลั ยที่มีฐานะเป็น ส่ วนราชการมีทั้งหมดจานวน 256 หน่ว ยงาน
แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอทาความตกลงเพียงจานวน 58 หน่วยงาน ประกอบกับจากการเปรียบเทียบ
ข้อมูลลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณของสานักงาน ก.พ. ก็มีความแตกต่างทั้งจานวนและรายชื่อส่วนราชการ
ที่ ข อตกลง และเพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการและมหาวิ ท ยาลั ย ปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งเป็ น ไปตามระเบี ย บดั ง กล่ า ว
และกรมบัญชีกลางได้รับข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวที่ครบถ้วน เพื่อประกอบการพิจารณากรอบอัตรากาลังภาครัฐ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นสมควรจัดทาโครงการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
2. สาระสาคัญ
1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล
3. ตรวจสอบข้อมูล
4. จัดทาหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการที่ยังไม่ดาเนินการตามระเบียบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2564
5. งบประมาณ
-

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ส่วนราชการ และมหาวิทยาลัยปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562
7. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัย
และเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
ส่วนราชการแลมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติได้ถกู ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง
โดยใช้จ่ายเงินนอก
งบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ศึกษา และวิเคราะห์ขอ้ มูล

ตรวจสอบข้อมูล

จัดทาหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ

2.

3.

4.

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

5

ต.ค.

5

พ.ย.

10

ธ.ค.

10

ม.ค.

20

ก.พ.

20

มี.ค.

15

เม.ย.

15

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

7.1 โครงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระเบียบกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวจำกเงินนอกงบประมำณ

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

7.2 โครงการตรวจสอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน (1)
1. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากคณะกรรมาธิ ก ารการศึ ก ษาได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากลู ก จ้ า งชั่ ว คราวในสั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเรื่องปัญหาการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวว่าจะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นจ้างเหมาบริการโดยกรมบัญชีกลางเป็นผู้กาหนด คณะกรรมาธิการการศึกษาจึงได้
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สานักงบประมาณ และสานักงาน ก.พ. เข้าร่วมชี้แจงและ
ได้ทราบสาเหตุเกิดจากสานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในงบดาเนินการ
เฉพาะในส่วนอัตราจ้าง แต่มิได้จัดสรรเงินประกันสังคม ทาให้เกิดความไม่ชัดเจนในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
โดยในที่ประชุมสานั กงาน ก.พ. ได้ให้ ข้อมูลว่าตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เห็นชอบ
มาตรการบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐที่กาหนดแนวทางบริหารอัตรากาลัง ไม่ให้มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
จากงบประมาณในงบบุคลากร ยกเว้นการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 4 ประเภทได้แก่
1. ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
2. ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสานักงานในต่างประเทศ
3. ลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบของสถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
4. ลูกจ้างชั่วคราวอื่นที่มีข้อตกลงพิเศษกับกระทรวงการคลัง
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจาแนกงบประมาณของสานักงบประมาณที่กาหนดว่าการจ้างลูกจ้างชั่วคราวต้องจ้าง
จากงบบุคลากรเท่านั้น ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบอื่นไม่ถือว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งทาให้กรมบัญชีกลาง
ต้องทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณที่กาหนดให้การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
สามารถจ้างจากงบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราว หรือ จากงบรายจ่ายอื่น ๆ เช่น งบลงทุน งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น เป็นต้น โดยส่วนราชการต้องได้รับอนุมัติเงินประจางวดรายการค่าจ้างชั่วคราว จึงจะสามารถ
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ เพื่อเป็นการสร้างความชัดเจนแก่ส่วนราชการและลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งแก้ปัญหา
ไม่ให้เกิดกรณีเดียวกับสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อีก ซึ่งช่วยให้การปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นควร
จัดทาโครงการตรวจสอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
2. สาระสาคัญ
1. รวบรวมข้อมูลสอบถามส่วนราชการเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
2. วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลที่ได้รับจากส่วนราชการ
3. จัดประชุมชี้แจง และรับฟังข้อเสนอแนะจากส่วนราชการ
4. สรุปประเด็น และข้อเสนอแนะ
5. จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหา

3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กรกฏาคม 2564
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ให้เกิดความชัดเจนแก่ส่วนราชการและลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งแก้ปัญหาไม่ให้เกิดซ้าอีก
2. มีข้อมูลที่ใช้ป ระกอบการพิจาณา ซึ่งช่วยให้การปรับปรุงหลั กเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ
ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ถูกต้อง คุ้มค่า
และตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
ส่วนราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว มีความชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ
และเหมาะสม สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลที่ได้รับจากส่วนราชการ

ประชุม และรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการ

สรุปประเด็น และข้อเสนอแนะ

จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง

2.

3.

4.

5.

ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

5

ต.ค.

5

พ.ย.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

รวบรวมข้อมูลสอบถามส่วนราชการ

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

5

ธ.ค.

5

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

20

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

20

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

7.2 โครงกำรตรวจสอบกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวจำกเงินงบประมำณเพื่อนำไปสูก่ ำรแก้ปัญหำที่ยงั่ ยืน (1)

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

7.3 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเพื่อการบริหารบุคคลลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ
1. หลักการและเหตุผล
เนื่ องจากปั จจุ บั นเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีความเจริญก้ าวหน้ าไปมาก โลกเข้าสู่ ยุคข้อมู ล
ข่าวสาร ความเปลี่ยนแปลงที่มีการนาเอาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการบริห ารจัดการและพัฒ นา
การบริ ห ารงานบุ คคลมีมากขึ้น ประกอบกับ รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้ นาระบบเทคโนโลยีมาใช้
เป็นกลไกสาคัญในการปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางจึงให้ความสาคัญและส่งเสริม การนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กร พร้อมขับเคลื่อนปฏิรูประบบการปฏิบัติงานตามนโยบาย
รัฐบาล โดยกรมบัญชีกลางมีหน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคลลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พร้อมทั้งให้คาปรึกษา ตอบข้อหารือ และพิจารณาการทาความตกลงกับส่วนราชการต่าง ๆ
ซึ่งต้องติดต่อและประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารให้ส่วนราชการทราบ โดยเฉพาะการติดต่ อประสานงานกับ
ส่วนราชการที่มีสานักงานในต่างประเทศจะประสบปัญหาในการติดต่อสื่อสารในการนี้ จึงได้จัดทาโครงการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และพัฒ นาการบริห ารงานบุคคลลู กจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการตอบข้อหารือประสานงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. สาระสาคัญ
1. ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
3. จัดประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมสรุปแนวทางการทางาน
4. จัดทา และเสนอร่างระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและพัฒ นาการบริหารงานบุคคล
ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ
5. นาเสนออธิบดีฯ เพื่อพิจารณาลงนาม
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2564 ถึง สิงหาคม 2565

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
3. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมสรุปแนวทางการทางาน
4. จัดทา และเสนอร่างระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒ นาการบริหารงานบุคคล
ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ
5. พิจารณาปรับปรุง และแก้ไขร่างฯ
6. นาเสนออธิบดีฯ เพื่อพิจารณาลงนาม
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง
10. ตัวชีว้ ัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัย
และเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
ส่วนราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว มีความชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ
เหมาะสม สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

-

100

60

70

80

90

100

นาเสนออธิบดีฯ เพื่อพิจารณาลงนาม

บุคคลลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

6.

จัดทาและเสนอร่างระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการบริหารงาน

4.

พิจารณาปรับปรุง และแก้ไขร่างฯ

ร้อยละ

ประชุมผู้มสี ว่ นเกี่ยวข้อง พร้อมสรุปแนวทางการทางาน

3.

5.

แผน

วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

2.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

ศึกษา และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

10

ต.ค.

10

พ.ย.

7.3 โครงกำรระบบสำรสนเทศเพื่อกำรสือ่ สำรเพื่อกำรบริหำรบุคคลลูกจ้ำงชั่วครำวในต่ำงประเทศ

10

ธ.ค.

10

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

10

มิ.ย.

5

ก.ค.

5

ส.ค.

ก.ย.

ด้านที่ 8.1 ด้านละเมิดและแพ่ง
8.1.1 โครงการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (1)
1. หลักการและเหตุผล
เนื่ องจากพระราชบั ญญั ติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ได้บังคับ ใช้มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ซึ่งบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกั บสถานการณ์ ในปัจจุบัน
จึ งควรพิ จารณาปรั บ ปรุ งแก้ ไขให้ เหมาะสมยิ่ งขึ้ น ซึ่ งที่ ผ่ านมาในปี ที่ ผ่ านมาในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมบัญชีกลางได้ดาเนินโครงการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยเป็นการ
รวบรวม และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่ของกองละเมิดและแพ่ง ดังนั้น
เพื่อให้การปรับปรุงกฎหมายมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้อง กับสถานการณ์ในปั จจุบัน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จึงเห็นสมควรดาเนินการต่อเนื่อง โดยจะทาการศึกษา รวบรวมประเด็นปัญหาจากส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
2. สาระสาคัญ
1. สรุปประเด็นปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
2. นาประเด็นดังกล่าว รับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมจาก
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ เป็นหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3. รายงานผลการศึก ษา วิเคราะห์ ปัญ หาในการปฏิ บั ติตามกฎหมายว่าด้ว ยความรับผิ ด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อกาหนดแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวต่อไป
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ เศรษฐกิจและ กค. และ บก.
11 ด้าน สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
กุมภาพันธ์ 2564 ถึง กันยายน 2564

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ได้ข้อมูลปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ พ.ศ. 2539 และระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรีว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
2. รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อกาหนดแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวต่อไป
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองละเมิดและแพ่ง
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัย
และเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
กฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ที่ดำเนินกำร

ที่
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

ข้อขัดข้องในการปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด

4. จัดทารายงานเสนอที่ปรึกษาฯ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

3. นาผลการรับฟังความคิดเห็นมาวิเคราะห์ ทบทวน ปัญหาอุปสรรค

2. รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

1. สรุปประเด็นปัญหาในการปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

10

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

10

10

ก.ค.

10

ส.ค.

10

ก.ย.

ต.ค.

8.1.1 โครงกำรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ (1)

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

8.1.2 โครงการปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทาสัญญาและการชดใช้เงิน
กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัย
และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (1)
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงการคลั งโดยกรมบั ญ ชี กลางได้มี การกาหนดระเบีย บกระทรวงการคลั งว่ าด้ ว ย
การทาสัญญาและการชดใช้เงิ น กรณี รับ ทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และได้ มี การก าหนดหลั กเกณฑ์ และวิธีการปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการท าสั ญญาและ
การชดใช้เงิน กรณี รั บ ทุ น ลาศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบั ติการวิจัย และปฏิบั ติงานในองค์กรระหว่างประเทศ
แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว. 83 ลงวันที่ 26 กันยายน 2549 และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ แจ้ งตามหนั งสื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค 0410.2/ว. 42 ลงวัน ที่ 8 พฤษภาคม 2551
ซึ่งระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่ าวได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลากว่าสิบปี แล้ว และหลักเกณฑ์บางประการ
ไม่สอดคล้องกับสถาณการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับส่วนราชการบางแห่งได้เปลี่ยนสถานะองค์กรเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ ที่ มิได้ เป็ น ส่ ว นราชการ เช่ น ส านัก งานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิ ส ภา
และมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ เป็นต้น รวมทั้งมีการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวค่อนข้างมาก
ทาให้เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติ จึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทาสัญญาและ
การชดใช้เงิน กรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่ออกโดยอาศัยอานาจตามระเบียบดังกล่าว เพื่อให้มีความคล่องตัว
สอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรองรับการดาเนินการของหน่วยงานในอนาคต
มากยิ่งขึ้น
2. สาระสาคัญ
ยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทาสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุนลาศึกษา
ฝึ ก อบรม ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย และปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ พ.ศ. .... โดยยกเลิ ก ระเบี ย บ
กระทรวงการคลั งว่ าด้ว ยการท าสั ญ ญาและการชดใช้ เงิน กรณี รับ ทุ น ลาศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ปฏิ บั ติก ารวิจั ย
และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่ออกโดยอาศัยอานาจตามระเบียบ
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ เศรษฐกิจและ กค. และ บก.
11 ด้าน สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. มีระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการทาสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ฉบับใหม่ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
2. ลดขั้นตอนการปฏิบัติให้ส่วนราชการมีอานาจในการพิจารณาใช้ดุลพินิจมากขึ้น ซึ่งจะช่วย
ลดข้อหารือและการขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองละเมิดและแพ่ง
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัย
และเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
มีระเบียบฯ ฉบับใหม่
ที่เหมาะสม ลดขั้นตอน
และให้ส่วนราชการ
มีอานาจในการพิจารณา
ใช้ดุลพินิจมากขึ้น

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ที่ดำเนินกำร

ที่

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

10

ต.ค.

10

พ.ย.

10

ธ.ค.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

5. เสนออธิบดีฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

4. นาผลการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ

3. รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ยกร่างระเบียบฯ

1. รวบรวม และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาอุปสรรคของระเบียบฯ

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

10

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

5

เม.ย.

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

5

ส.ค.

5

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

8.1.2 โครงกำรปรับปรุงระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรทำสัญญำและกำรชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลำศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัย และปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ พ.ศ.2548 (1)

ส.ค.

ก.ย.

8.1.3 โครงการพัฒนาระบบการชาระหนี้ในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
(e-Debt Payment) ระยะที่ 1 (1)
1. หลักการและเหตุผล
กรมบั ญ ชี ก ลางได้ พั ฒ นาระบบงานละเมิ ด และแพ่ ง ประกอบด้ ว ยระบบงานละเมิ ด
ระบบงานแพ่ ง ระบบงานลาศึ ก ษา และระบบฐานลู ก หนี้ โดยระบบฐานลู ก หนี้ ได้ อ อกแบบให้ ส ามารถ
พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือชาระเงินผ่านบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อให้ลูกหนี้นาไป
ชาระหนี้ที่ธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อรองรับการรับชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อวั น ที่ 22 ธั น วาคม 2558 เห็ น ชอบแผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานระบบการช าระเงิ น
แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ห่ ง ชาติ (National e-Payment Master Plan) และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 28
มิถุนายน 2559 เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานภาครัฐที่มีการรับเงินจากประชาชน ติดตั้งอุปกรณ์รับชาระ
เงิน ทางอิเล็กทรอนิ กส์ ให้ เพีย งพอต่อความต้องการในการให้ บริการประชาชน ซึ่งปัจจุบันกรมบัญ ชีกลาง
ได้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติในการรับ -จ่ายเงินของส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามมติค ณะรัฐมนตรี
โดยกาหนดให้ การจ่ ายเงิน การรับ เงิน และการนาเงินส่ งคลั งของส่ ว นราชการต้องด าเนิน การผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ (e-payment) ดังนั้น เพื่อให้การรับชาระเงินจากลูกหนี้ในระบบฐานลูกหนี้สอดคล้องเป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีและวิธีปฏิบัติในการรับ -จ่ายเงินของส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกาหนด และทาให้
การชาระเงินกับหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ จึงเห็นควรพัฒนาระบบความรับ
ผิ ดทางละเมิดและแพ่ ง หั ว ข้อระบบฐานลู กหนี้ ให้ มีบ ริการเชื่ อมต่อกับ ระบบการรับช าระเงิน ของภาครั ฐ
โดยในระยะที่ 1 จะดาเนินการศึกษาการพัฒนาระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. สาระสาคัญ
ศึ กษา และพั ฒ นาระบบการช าระหนี้ ในระบบความรั บ ผิ ดทางละเมิ ดและแพ่ ง (e-Debt
Payment) ระยะที่ 1 ร่ วมกั บ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เพิ่ มช่ องทางในการช าระหนี้ ผ่ านระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์
โดยดาเนินการ ดังนี้
1. กาหนดช่องทาง และวิธีในการชาระหนี้ในระบบฐานลูกหนี้
2. กาหนดรูปแบบการรายงาน และแนวทางการตรวจสอบการจ่ายเงิน
3. ประเมินค่าใช้จ่ายในการดาเนินการปรับปรุงระบบ
4. จัดทารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติตามลาดับชั้น
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ เศรษฐกิจและ กค. และ บก.
11 ด้าน สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
7. เงื่อนไข/อุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณ
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองละเมิดและแพ่ง
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐมี
ประสิทธิภาพโปร่งใส
ถูกต้อง คุ้มค่า
และตรวจสอบได้ทาให้
สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
มีแนวทางการพัฒนาระบบ
การชาระหนี้ในระบบ
ความรับผิดทางละเมิด
และแพ่ง

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน
แผน

และแนวทางการตรวจสอบชาระหนี้ในระบบฐานลูกหนี้

3. จัดทารายงานการศึกษาเสนอที่ปรึกษาฯ ให้ความเห็นชอบ

ต.ค.

พ.ย.

10

ธ.ค.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

2. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดรูปแบบรายงาน

และประมาณการค่าใช้จา่ ย

1. ประชุมร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวางในการพัฒนาระบบ

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

10

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

10

ส.ค.

10

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

8.1.3 โครงกำรพัฒนำระบบกำรชำระหนี้ในระบบควำมรับผิดทำงละเมิดและแพ่ง (e - Debt Payment) ระยะที่ 1 (1)

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ด้านที่ 8.2 ด้านคดี
8.2.1 โครงการพัฒนาระบบติดตามงานสานวนคดี (e-Tracking) (1)
1. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยกรมบั ญ ชีกลางเป็ น หน่ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบเกี่ยวกั บการด าเนิน การทางคดี ในกรณี ที่
กรมบั ญชีกลางหรือกระทรวงการคลั งเป็ นผู้ ฟ้ องหรือถูกฟ้ อง คดี ที่มีการฟ้ องกระทรวงการคลั งให้ ต้ องรับผิ ด
ตามมาตรา 5 แห่ งพระราชบั ญ ญัติความรับผิ ดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 คดีที่มีการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนอันเป็นผลมาจากการตรวจสอบสานวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานรัฐ
คดี ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ภารกิ จ ของกรมและมี ก ารฟ้ อ งกรมในฐานะหน่ ว ยงานกลางคดี ที่ ได้ รับ มอบหมายจาก
กระทรวงการคลั งหรือรัฐบาลให้เป็ นผู้ดาเนินการ คดีเป็นการปฏิบัติงานด้านการจัดทา คาฟ้อง คาให้ การ
คาให้การเพิ่มเติม คาอุทธรณ์ คาแก้อุทธรณ์ มีระยะเวลาการจัดทาจากัด ตามที่ศาลกาหนด ซึ่งที่ผ่านมาการ
ติดตามงานสานวนคดีของผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานใช้วิธีสอบถามความก้าวหน้าและจดบันทึกจากนิติกร
ผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่มีระบบติดตามที่แสดงรายละเอียดของคดีและระบบที่ แจ้งเตือนวันครบกาหนดของงาน
กองคดีจึ งพิ จ ารณาสร้ างระบบติ ดตามงานส านวนคดีจากความสามารถของ Google Apps ซึ่งไม่ ต้องใช้
งบประมาณและเป็ น ระบบที่ ก องคดี ส ามารถพั ฒ นาเพื่ อ น ามาใช้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ โดยจะด าเนิ น การใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยระบบดังกล่าวยังมีข้อจากัดในเรื่องความปลอดภัย ประกอบผู้ บริห ารของ
กรมบัญชีกลางได้ตั้งข้อสังเกตว่างานคดีมีความอ่อนไหวและเป็นเรื่ องของความน่าเชื่อถือ ดังนั้น กองคดีจึงได้
นาแนวคิดที่ได้วางพื้นฐานไว้เดิมมาพัฒนาระบบของตนเองโดยไม่ต้องอาศัย Google Apps ซึ่งมีความเสี่ยง
ในเรื่องความปลอดภัย
การดาเนินการด้านคดี
1. การดาเนินการด้านคดีมีระยะจากัด เช่น 7 วัน 15 วัน หรือ 30 วัน
2. การดาเนิ น การด้านคดีมีขั้ นตอนที่ ต้องดาเนิน การแตกต่างกัน เช่น บางคดีต้อ งหารือ
ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อนาข้อมูลมาดาเนินการเกี่ยวกับคดี
3. การด าเนิ น การแต่ ล ะคดี ต้ อ งทั น ภายในก าหนดเวลาที่ ศ าลก าหนด เพราะหากไม่ ทั น
จะมีผลเท่ากับไม่ต่อสู้คดี ซึ่งอาจส่งผลให้กรมบัญชีกลางหรือกระทรวงการคลังแพ้คดีเกิดความเสียหาย
4. การใช้ Platform Free มีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ
ทั้งนี้ กองคดีได้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับมิติต่าง ๆ ดังนี้
- ยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุท ธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ด้านการบริห ารราชการแผ่นดิน ได้แก่ การนา
ระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการ

- ยุทธศาสตร์การพัฒ นาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การบริ ห ารจั ด การในภาครัฐ การป้ อ งกัน การทุ จริต ประพฤติมิ ช อบและธรรมาภิ บ าลใน
สังคมไทย
- ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการ
บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
- แผนการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ 20 ปี กรมบั ญ ชี ก ลาง (พ.ศ. 2561 - 2580)
ยุทธศาสตร์ 3 การเสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital CGD : DC)
2. สาระสาคัญ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. เลือกใช้ Google Apps เป็นระบบในการเก็บข้อมูลคดี เริ่มจากการออกแบบ การเก็บข้อมูล
โดยใช้ระบบ Google Form
2. กาหนดสิทธิการเข้าใช้งานในระบบด้วยรหัสผ่าน
3. ออกแบบการเก็บข้อมูลคดี โดยออกแบบคาถามสาหรับการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคดี เช่น
หมายเลขคดี ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี ทุนทรัพย์ เป็นต้น
4. ส่งให้ Google Form สร้าง Google Sheet โดยกาหนดช่องรายละเอียดสาหรับการจัดเก็บ
ข้อมูลตามที่ออกแบบ
5. ดาเนินการตั้งค่าการแจ้งเตือนระยะเวลาก่อนถึงวันครบกาหนด และใช้แถบสีในการบอก
สถานะของคดี
6. ข้อ มูล ใน Google Sheet น าไปแสดงผลปรากฏใน Google Calendar ซึ่งเป็ น ปฏิ ทิ น
แสดงงานคดีทงั้ หมดโดยอัตโนมัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ศึกษา และดูงานตัวอย่างจากระบบติดตามงานที่มีใช้ในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
2. วิเคราะห์ความต้องการของระบบจากผู้ใช้งาน
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนา และทดสอบระบบ
5. ติดตั้งระบบ และอบรมการใช้งาน
6. บารุงรักษาระบบ
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ เศรษฐกิจและ กค. และ บก.
11 ด้าน สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
35,000,000 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
8,750,000

ไตรมาสที่ 2
8,750,000

ไตรมาสที่ 3
8,750,000

ไตรมาสที่ 4
8,750,000

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นสามารถติดตามการจัดทาสานวนคดีในแต่คดีของผู้ใต้ บังคับบัญชา
ได้ตลอดเวลาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการจัดทาคาให้การ คาให้การเพิ่มเติม คาอุทธรณ์ คาแก้อุทธรณ์
คาชี้ แจง เสร็ จ ทั น ภายในระยะเวลาที่ศ าลกาหนด และระบบติด ตามงานส านวนคดีส ามารถแสดงข้ อมู ล
ในรูปแบบสถิติ ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์สาหรับผู้บริหาร ลดการใช้กระดาษ และเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ให้แก่หน่วยงานด้วยระบบดิจิทัล
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินงาน
8. ข้อเสนอแนะ
ต้องมีการพัฒนาระบบให้ใช้งานอย่างคุ้มค่า และคุ้มทุน
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคดี
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ์
มาตรฐานให้ทันสมัย
และเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จในการ
ดาเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
มีระบบติดตามงาน
สานวนคดีสาหรับ
เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

ค่าเป้าหมาย
2564
100

2565
100

เกณฑ์การให้คะแนน
1
60

2
70

3
80

4
90

5
100

ติดตั้งระบบ และอบรมการใช้งาน

9.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

20

ต.ค.

10

พ.ย.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

10. บารุงรักษาระบบ

ออกแบบระบบ พัฒนา และทดสอบระบบ

ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

8.

ศึกษา และดูงานตัวอย่างจากระบบติดตามงานที่ไม่ใช้

6.

วิเคราะห์ความต้องการของระบบจากผู้ใช้งาน

ร้อยละ

ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงแก้ไข

5.

7.

แผน

เปิดระบบใช้งาน

4.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของการใช้งานในระบบ

ทดสอบการใช้งานของระบบ

แผน

ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.

2.

ร้อยละ

พร้อมทั้งสร้างระบบแจ้งเตือนการแสดงผลใน Google Calendar

ร้อยละ

แผน

แผน

พัฒนาระบบด้วยการออกแบบการเก็บข้อมูลคดี กาหนดรหัสผู้เข้าใช้งาน

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

10

ธ.ค.

15

ม.ค.

10

ก.พ.

5

มี.ค.

5

เม.ย.

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

5

มิ.ย.

5

ก.ค.

5

ส.ค.

8.2.1 โครงกำรพัฒนำระบบติดตำมงำนสำนวนคดี (e-Tracking) (1)

5

ก.ย.

5

ต.ค.

10

พ.ย.

10

ธ.ค.

10

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

10

มิ.ย.

5

ก.ค.

5

ส.ค.

5

ก.ย.

8.2.2 โครงการวิเคราะห์คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
1. หลักการและเหตุผล
กรมบั ญ ชีกลาง โดยกองคดีเป็ นหน่ ว ยงานที่ จัดตั้งขึ้ นตามกฎกระทรวงแบ่ งส่ ว นราชการ
กรมบั ญ ชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และมีการ
โอนเจ้าหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับการดาเนินคดีมาจากกองละเมิดและแพ่ง และกองกฎหมาย โดยให้กองคดี
มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เฉพาะคดี
ที่มีการฟ้องกระทรวงการคลัง และคดีที่มีผลมาจากการตรวจสอบสานวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ต่อหน่ วยงานของรั ฐ คดีที่เกี่ย วเนื่ องกั บ ภารกิจของกรมบั ญ ชีกลาง ทั้งฟ้ องร้อง และแก้ต่างคดี คดีที่ได้รับ
มอบหมายจากกระทรวงการคลั งหรือรัฐบาล คดีในชั้นอุทธรณ์ ฎีกา การบังคับคดี การดาเนินคดีล้มละลาย
รวมถึงการประนีประนอมยอมความ ตลอดจนการพิจารณาการผ่อนชาระหนี้ การตัดหนี้สูญการจาหน่ายหนี้
และการเร่ ง รั ด หนี้ อั น เกิ ด จากการผิ ด สั ญ ญาทางแพ่ ง ซึ่ ง จากการปฏิ บั ติ ง านที่ ผ่ า นมาพบว่ า เจ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานยังมีปัญหาไม่เข้าใจในหลักการของกฎหมาย และแนวทางในการวินิจฉัยคดีอย่างเพียงพอ ทาให้
การพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่กาหนด ดังนั้น
เพื่อให้ การปฏิบั ติงานของเจ้ าหน้ าที่เป็ น ไปอย่างรวดเร็ว รอบคอบ มีประสิ ทธิภ าพ กองคดีจึงมีการศึกษา
วิ เคราะห์ ค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู งสุ ด น ามาใช้ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ งาน โดยด าเนิ นการแล้ วใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากการดาเนินงานที่ผ่านมาถือว่าได้ผลดีในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามกองคดีมีความ
จาเป็ น ต้องพั ฒ นาศักยภาพของบุ คลากรเพิ่ม ขึ้น ประกอบกับการดาเนิน คดีปกครองมีความเกี่ยวข้องกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและส่วนราชการอื่น ๆ ทุกหน่วยงาน กองคดีจึงเห็นควรให้มีการนาผลการศึกษาวิเคราะห์
คาพิ พากษาศาลปกครองสูงสุ ดเผยแพร่ทางเว็ บไซต์ของกรมบัญ ชีกลาง ซึ่งจะทาให้ เจ้าหน้าที่ของกองคดี
สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว รอบคอบ และมีประสิทธิภาพแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐและส่วนราชการอื่น ๆ จะได้นา
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ไปใช้เป็น แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มความระมัดระวัง
และช่วยลดจานวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
2. สาระสาคัญ
การดาเนิน การตามโครงการนี้เป็นการรวบรวมคาพิพากษาของศาลปกครองสู งสุ ด ในคดี
แต่ละประเภทที่อยู่ในความรับ ผิดชอบของกองคดี โดยศึกษาวิเคราะห์ คาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ว่าในคดีแต่ละประเภท ศาลปกครองสูงสุดมีแนวทางการพิจารณามีคาวินิจฉัยและคาพิพากษาเป็นอย่างไร
และรวบรวมผลการศึกษาวิเคราะห์ ดังกล่าว ให้ แก่เจ้าหน้าที่ของกองคดีใช้เป็นแนวทางในการปฏิ บัติงาน
เกี่ยวกับการจัดทาคาฟ้อง คาให้การ คาให้การเพิ่มเติม คาอุทธรณ์ และคาแก้อุทธรณ์ ทาให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และน าบทวิ เคราะห์ ค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ ส าคั ญ
และน่าสนใจลงเผยแพร่ ข้อมูลบนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และส่วนราชการอื่น ๆ ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน เพิม่ ความระมัดระวัง และช่วยลดจานวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ เศรษฐกิจและ กค. และ บก.
11 ด้าน สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. มีแนวทางในการจัดทาคาฟ้อง คาให้การ คาให้การเพิ่มเติม คาอุทธรณ์ และคาแก้อุทธรณ์
รวมทั้งเป็นข้อมูลให้แก่พนักงานอัยการในกรณีที่ร้องขอให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดีแทน
2. เจ้าหน้าที่มีแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3. เจ้าหน้าที่ และส่วนราชการอื่น ๆ สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ เพิ่มความระมัดระวัง ลดจานวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคดี

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ถูกต้อง คุ้มค่า และ
ตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จในการ
ดาเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
สามารถนาค่าสินไหม
ทดแทนส่งคืนคลัง
และลดจานวนความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
100
100

ค่าเป้าหมาย
2564
100

2565
100

เกณฑ์การให้คะแนน
1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

รวบรวมข้อมูลคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

ยกร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ

ประชุมคณะทางานฯ เพื่อกาหนดแนวทางการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคดี

ประชุมคณะทางานฯ เพื่อพิจารณารายงานการวิเคราะห์ขอ้ มูล

จัดทาแนวทางการวิเคราะห์คาพิพากษาและนาเสนอให้ผู้แต่งตั้งพิจารณา

เผยแพร่วิเคราะห์คาพิพากษาทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

5

ต.ค.

5

พ.ย.

5

5

ธ.ค.

5

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

10

ส.ค.

5

ก.ย.

5

ต.ค.

5

พ.ย.

8.2.2 โครงกำรวิเครำะห์คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง

5

5

ธ.ค.

5

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

10

ส.ค.

5

ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ
(Excellence Service : ES)
(Excellence Service : ES)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ
(Excellence Service : ES)
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
1.1 โครงการจัดทาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (1)
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
มีข้อจากัดเรื่องเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์สาเร็จรูป (SAP R/3 Version 4.7) ซึ่งบริษัทผู้ผลิตประกาศยุติการขายและ
การสนับสนุนแล้ว และระบบ SAP ECC 6.0 จะสิ้นสุดการสนับสนุนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในอนาคต ซึ่งต้องใช้
ซอฟต์แวร์ SAP เวอร์ชั่นใหม่ ทาให้มีค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์และค่าบารุงรักษาระบบที่สูงขึ้น ขาดความคล่องตัว
เนื่ องจากต้องระวังเรื่องการตีความการเชื่อมต่อแบบ Indirect Access กระทรวงการคลังจึงเห็นควรเปลี่ ยน
ใช้ซอฟต์แวร์ เ สรี (Software Open Source) และ Software Enterprise Resource Planning (ERP) อื่ น
เป็นการพัฒนาระบบใหม่ทั้งหมดเพื่อทดแทนระบบ GFMIS เดิม ซึ่งระบบ New GFMIS Thai จะใช้เงินลงทุน
และบารุงรักษาต่ากว่าระบบเดิม เพราะด้วยการใช้ซอฟต์แวร์อื่นจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์สาหรับ
การเพิ่มจานวนผู้ ใช้งาน และไม่ต้องเสี ยค่าใช้จ่าย Indirect License ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับ ระบบ
ภายนอก นอกจากนี้ ระบบ New GFMIS Thai จะพัฒนาขึ้นให้ รองรับ นโยบาย Digital Government ของ
รัฐบาลมากกว่าการใช้งานด้วยระบบ GFMIS ปัจจุบัน และที่สาคัญการพัฒนาระบบ New GFMIS Thai ด้วย
ทางเลือกอื่น เช่น Open Source จะเป็ นต้นแบบการบริหารการเงินการคลั ง และทางเลือกให้ห น่ วยงาน
ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ที่มีรูปแบบการใช้งานในลักษณะเดียวกัน
2. สาระสาคัญ
1. จัดหาระบบ New GFMIS Thai เพื่อทดแทนระบบ GFMIS ปัจจุบัน
2. รองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานภายนอกให้สามารถใช้งานให้สอดคล้องกับกระบวนการ
ปัจจุบัน
3. ลดความเสี่ยงจากการใช้ระบบเดิมที่ล้าสมัย
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

/

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

/

/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2561 ถึง สิงหาคม 2564
5. งบประมาณ
245,250,000 บาท เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
163,500,000
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
81,750,000
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ด้านงบประมาณ : เงินลงทุน และบารุงรักษาต่า รวมทั้งแก้ไขข้อจากัดเรื่องโครงสร้าง
งบประมาณของระบบ GFMIS ในปัจจุบัน
2. ด้านลิขสิทธิ์ : ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ สาหรับการเพิ่มจานวนผู้ใช้งาน และไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย Indirect License สาหรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบภายนอก ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
รองรับการเชื่อมต่อในอนาคต โดยใช้เทคโนโลยีระบบเปิด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่อระบบภายนอก (Indirect
License) เช่น การเชื่อมต่อกับ National e-Payment , FinTech เป็นต้น
3. ด้านนโยบายของรัฐ : รองรับนโยบาย Digital Government ของรัฐบาล และรองรับการ
จัดสรรงบประมาณลงท้องถิ่น (อปท.) ตามนโยบายของรัฐบาล
4. พัฒนาระบบแบบ Open Source เป็นต้นแบบการบริหารการเงินการคลัง และเป็นทางเลือก
ให้หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส Covid-19 ทาให้ไม่สามารถดาเนินการ
ทดสอบระบบและจัดอบรมได้ ทาให้การเริ่มใช้ระบบ New GFMIS Thai ต้องเลื่อนออกไป
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองระบบการคลังภาครัฐ

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ถูกต้อง
คุ้มค่าและตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
แก้ไขข้อจากัดในระบบ GFMIS
ที่ใช้อยูในปัจจุบัน

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563

2564

2565

1

2

3

4

5

100

100

-

60

70

80

90

100

100

100

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

รวบรวมความต้องการ และออกแบบระบบ (Functional Design)

พัฒนาระบบ (Program Design / Software Development)

ทดสอบระบบ (UAT : Functional Test

ทดสอบความเชื่อมโยงของระบบ (UAT : Integration Test)

Covert ข้อมูลของหน่วยงานขึ้นระบบ New GFMIS Thai

ฝึกอบรม (Training)

เริ่มใช้งานระบบ (Go Live)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

5

ต.ค.

2

5

พ.ย.

2

2

5

ธ.ค.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการฯ/อนุกรรมการฯ/คณะทางานฯ

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

2

2

5

ม.ค.

2

2

5

5

ก.พ.

2

2

5

5

มี.ค.

2

2

5

5

เม.ย.

5

2

2

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

5

2

2

มิ.ย.

5

ก.ค.

5

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

1.1 โครงกำรจัดทำระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (1)

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงการคลังมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในฐานะหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาหรับการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai
2. สาระสาคัญ
1. พั ฒ นาระบบสารสนเทศการเงิ น การคลั ง เพื่ อ รองรั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ให้สามารถทางานร่วมกับระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
2. พั ฒ นาระบบสารสนเทศการเงิ น การคลั ง ให้ ร องรั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
โดยสามารถรองรั บ กระบวนการทางานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ในฐานะหน่ ว ยรั บ งบประมาณ
ที่ได้รับงบประมาณโดยตรงจากสานักงบประมาณเช่นเดียวกับหน่วยงานระดับกรม
3. พั ฒ นาระบบสารสนเทศการเงิ น การคลั ง ให้ ร องรั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
โดยสามารถรองรับการเบิกจ่ายเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รัฐบาลจัดสรรให้จากการจัด เก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียม
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

/

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

/

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2565
5. งบประมาณ
67,841,700 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
6,784,170

ไตรมาสที่ 2
6,784,170
13,568,340

ไตรมาสที่ 3
6,784,170
13,568,340

ไตรมาสที่ 4
20,352,510

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. สามารถทางานร่ ว มกับระบบบริห ารการเงินการคลั งภาครัฐ แบบอิเล็ กทรอนิกส์ ใหม่
(New GFMIS Thai)
2. สามารถรองรับกระบวนการทางานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยรับ
งบประมาณ ที่ได้รับงบประมาณโดยตรงจากสานักงบประมาณเช่นเดียวกับหน่วยงานระดับกรม
3. สามารถรองรับการเบิกจ่ายเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รัฐบาลจัดสรรให้
จากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองระบบการคลังภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ์
มาตรฐานให้ทันสมัย
และเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถปฏิบัติงานในระบบ
New GFMIS Thai ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

100

60

70

80

90

100

ประชุมคณะกรรมการฯ/อนุกรรมการฯ/คณะทางานฯ

รวบรวมความต้องการ และออกแบบระบบ (Functional Design)

พัฒนาระบบ (Program Design / Development)

ทดสอบความเชื่อมโยงของระบบ New GFMIS Thai

ฝึกอบรมผู้ดแู ลระบบ (Training)

เริ่มใช้งานระบบ (Go Live)

2.

3.

4.

5.

6.

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

4

ต.ค.

6

4

พ.ย.

6

4

ธ.ค.

6

4

ม.ค.

6

4

ก.พ.

6

4

มี.ค.

5

4

เม.ย.

5

4

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

5

4

มิ.ย.

5

4

ก.ค.

5

ส.ค.

5

ก.ย.

5

ต.ค.

20

พ.ย.

1.2 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรเงินกำรคลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

20

ธ.ค.

20

ม.ค.

20

ก.พ.

15

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารเงินคงคลังและพัฒนาระบบการคลัง
2.1 โครงการระบบการรับชาระเงินกลางของการบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)
1. หลักการและเหตุผล
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ แ ห่ ง ชาติ (National e-Payment Master Plan)
ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เพื่อพัฒนาระบบการชาระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่ างครบวงจร ซึ่งจะนามาสู่ การเพิ่มประสิ ทธิภ าพโครงสร้างพื้นฐาน
การชาระเงิน (Payment Infrastructure Development) การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์
(e-Tax System) การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งบูรณาการระบบสวัสดิการสังคม (Social Welfare)
การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclustion) และการส่งเสริม e-Payment ในทุกภาคส่วน
(Cashless Society) อั น จะท าให้ ธุ ร กรรมทางการเงิ น และกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ต่ า ง ๆ ด าเนิ น ไปได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นกลไกสาคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจและ
ของประเทศไทย และสร้างความมั่นคงให้กับระบบการบริหารจัดการการเงินการคลังของภาครัฐ
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบั ญชี ก ลาง โดยกองการเงิ นการคลั ง ภาครั ฐ ได้ จั ด ท า
โครงการระบบการรั บ ช าระเงิน กลางของบริ การภาครั ฐ (e-Payment Portal of Government) ภายใต้
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (CGD e-Payment) เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ให้บริการการรับชาระเงินรายได้หรือเงินอื่ นให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐในการรับเงินและนาส่งเงินให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถ
ติดตามตรวจสอบได้ง่าย รวมถึงการนาเงินส่งคลังของหน่วยงานภาครัฐเข้าสู่ระบบเงินคงคลังได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
โดยเริ่มใช้งานระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน่วยงานนาร่องที่เข้าร่วม 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมธนารักษ์
กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม ส านั ก งานปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมทรัพยากรน้าบาดาล และสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และจะขยายผลการใช้งานระบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ต่อไป
2. สาระสาคัญ
แผนการดาเนินโครงการระบบการรับชาระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal
of Government)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขยายผลหน่ว ยงานนาร่ องเดิมที่ มีส านักงานในส่ ว นภูมิภ าค
และขยายผลการใช้งานระบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน โดยประชุม/หารือ
แนวทางการใช้ งานระบบการรั บ ช าระเงินกลางฯ อบรมการใช้งานระบบให้ กับเจ้าหน้า ที่ของหน่ว ยงาน
และติดตามประเมินผลการใช้งานระบบฯ ก่อนดาเนินการขยายผลให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ต่อไป

ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ขยายผลการใช้ ง านระบบให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ เพิ่ ม เติ ม
ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน โดยประชุม/หารือแนวทางการใช้งานระบบการรับชาระเงินกลางฯ อบรมการใช้
งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และติดตามประเมินผลการใช้งานระบบ เพื่อปรับปรุงก่อนดาเนินการ
ขยายผลให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ต่อไป
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561-2580)

แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/

/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ผู้ใช้บริการ (ประชาชนและภาคธุรกิจ) มีช่องทางให้บริการรับชาระเงินรายได้หรือเงินอื่น
ให้กับหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น
2. ผู้ใช้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว ในการชาระเงินรายได้หรือเงินอื่นให้กับหน่วยงานภาครัฐ
เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
3. ลดขั้น ตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่ว นราชการ เพื่อตอบสนองผู้รับบริการให้ มี
ความสะดวก รวดเร็วในการชาระเงินรายได้หรือเงินอื่นให้กับหน่วยงานภาครัฐ
4. การรับเงินและนาเงินส่งคลังของหน่วยงานภาครัฐมีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และ
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
การขยายผลการใช้งานระบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และขึ้นอยู่กับการกาหนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนาเงินส่งคลังผ่านระบบชาระเงินกลางของบริการภาครัฐให้ครอบคลุมหน่วยงาน
เพิ่มเติมรวมถึงความพร้อมของหน่วยงานด้วย
8. ข้อเสนอแนะ
-

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการเงินการคลังภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ถูกต้อง
คุ้มค่าและตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านการเงิน
ของหน่วยงานภาครัฐ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563

2564

2565

1

2

3

4

5

100

100

100

80

85

90

95

100

100

100

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

ที่ดำเนินกำร

ที่

11 ประชุมหารือแนวทางการใช้งานระบบหน่วยงานนาร่องเพิ่มเติม

นาร่องสานักงานในส่วนภูมภิ าค

10. ขยายผลการใช้ระบบงานให้แก่หน่วยงานเพิ่มเติม

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบให้กบั เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/

ขยายผลการใช้งานระบบ/ติดตามประเมินผล

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

9. ขยายผลการใช้ระบบงานให้แก่หน่วยงานเพิ่มเติมระยะที่ 1

8. จัดฝึกอบรมให้กบั เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนาร่อง 18 หน่วยงาน

กรมธนารักษ์ และกรมโครงงานอุตสาหกรรม

7. ติดตามและประเมินผลการใช้งาน หน่วยงานนาร่อง 2 หน่วยงาน

6. จัดทาหลักเกณฑ์/คู่มอื การปฏิบัตงิ าน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

5. จัดฝึกอบรมให้กบั หน่วยงานนาร่อง

4. พัฒนาระบบงาน และทดสอบการใช้งาน

3. ประกวดราคา และทาสัญญา

2. จัดทาร่างเอกสารประกอบ (TOR) ด้วยวิธี e-Bidding

1. ขออนุมตั โิ ครงการ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

10

ต.ค.

10

พ.ย.

10

ธ.ค.

5

ม.ค.

5

ก.พ.

5

มี.ค.

5

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

2.1 โครงกำรระบบกำรรับชำระเงินกลำงของกำรบริกำรภำครัฐ (e-Payment Portal of Government)
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ที่ดำเนินกำร

ที่

14. ขยายผลการใช้ระบบงานให้แก่หน่วยงานเพิ่มเติม

13 ขยายผลการใช้งานระบบ รวมถึงติดตามและประเมินผล

12 อบรมการใช้งานระบบให้กบั เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนาร่องเพิ่มเติม

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

10

ส.ค.

10

ก.ย.

5

ต.ค.

5

พ.ย.

5

ธ.ค.

5

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

10

ส.ค.

10

ก.ย.

2.2 โครงการจัดทาแผนการบริหารเงินคงคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินคงคลัง (1)
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลาง โดยกองการเงินการคลังภาครัฐ มีหน้าที่ในการบริหารเงินคงคลังให้มีเพียงพอ
ต่อการใช้จ่ ายเงิน ของส่ว นราชการ โดยการบริห ารเงินในบัญชีเงินคงคลั งบัญชีที่ 1 ให้ มีกระแสเงินสดรับ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กระแสเงิ น สดจ่ า ยและให้ เ งิ น คงคลั ง อยู่ ใ นระดั บ ที่ ไ ม่ น้ อ ยเกิ น ไป จนเป็ น ปั ญ หาต่ อ การ
เบิ ก จ่ า ยเงิ น ตามปกติ ข องส่ ว นราชการ ทั้ ง นี้ ระดั บ เงิ น คงคลั ง ที่ เ หมาะสมขึ้ น อยู่ กั บ ความต้ อ งการ
การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
อย่างไรก็ดี การจัดทาประมาณการเงินสดจ่ายในปัจจุบันยังขาดข้อมูลหลักที่สาคัญ ซึ่งคือ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ เนื่องจากระบบ GFMIS ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลแผนการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการจากสานักงบประมาณ จึงจาเป็นต้องประสานงานกับส่วนราชการ
เป้าหมายที่ได้รับงบประมาณเป็นจานวนมาก (คิดเป็นร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ) เพื่อขอแผนการใช้
จ่ายเงิน งบประมาณ มาใช้เป็ นข้อมูล ประกอบการจัดทาประมาณการเงินสดจ่ายเป็น รายเดือน ส่ งผลให้
ประมาณการเงิ น สดจ่ า ยที่จั ดท าคลาดเคลื่ อนจากข้อ มูล จริง ดังนั้น จึงเห็ น ควรเชื่ อมโยงแผนการใช้จ่า ย
งบประมาณดั ง กล่ า วเข้ า สู่ ร ะบบ GFMIS เพื่ อ ให้ ร ะบบฯ มี แ ผนการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณในภาพรวม
ของประเทศเป็น รายเดือน ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทาประมาณการเงินสดจ่ายในแต่ล ะช่วงเวลาใกล้ เคี ยงกับ
ความเป็นจริง และเพื่อให้การบริหารเงินคงคลังประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงจัดทาโครงการจัดทาแผนการบริหารเงินคงคลัง เพื่อใช้ในการบริหารเงินคงคลังประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
2. สาระสาคัญ
1. จัดทาแผนการบริหารเงินคงคลัง ประกอบด้วย
1.1 รวบรวม ศึ ก ษา และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ท าแผนการบริ ห ารเงิ น คงคลั ง
เช่นนโยบายด้านงบประมาณของรัฐบาล เป้าหมายการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของทุกส่วนราชการในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา และนโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อเงินคงคลัง เป็นต้น
1.2 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทาแผนการบริหารเงินคงคลัง ได้แก่
- สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ข้อมูลประมาณการการนาส่งรายได้ของส่วนราชการ
- สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลประมาณการการนาส่งรายได้
ของรัฐวิสาหกิจ
- ส่วนราชการ (ส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณเป็นจานวนมากเพื่อขอแผนการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ)

- กองกากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ ข้อมูลประมาณการการนาส่ ง
และนาฝากเงินของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และกองบริหารการรับ -จ่ายเงิน
ภาครัฐ ข้อมูลประมาณการการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการสังคม โดยนาข้อมูลที่ได้มา
จัดทาประมาณการเงินสดรับ-เงินสดจ่าย เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
2. การปรั บ แผนการบริ ห ารเงิ น คงคลั ง โดยการติ ด ตาม วิ เ คราะห์ และเปรี ย บเที ย บ
ความเคลื่อนไหวของข้อมูลเงินสดรับ เงินสดจ่าย และการกู้เงินจริงกับประมาณการ เพื่อปรับประมาณการ
เงินสดรับ เงินสดจ่าย ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะเงินคงคลังในแต่ละช่วงเวลา โดยส่งประมาณการ
ที่ ปรั บปรุ งแล้ วให้ ส านั กงานบริ ห ารหนี้ สาธารณะเพื่ อน าไปใช้ ประกอบการวางแผนการกู้ เ งิ น เพื่ อ ชดเชย
การขาดดุลงบประมาณ
3. รายงานผลการบริหารเงินคงคลัง โดยการจัดทารายงานผลการรับ -จ่ายเงินสดและฐานะ
เงิน คงคลั งบั ญชีที่ 1 และคาดการณ์เงิน สดรับ -เงินสดจ่ าย และฐานะเงินคงคลั งบัญชีที่ 1 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เป็ นรายเดือนเสนอผู้ บริ หารเพื่อทราบ พร้อมทั้งส่ งสั ญญาณเตือนภัยทางการคลั ง เพื่อพิจารณา
ดาเนินการเสนอมาตรการทางการคลังได้อย่างเหมาะสม
4. เชื่อมโยงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่ วนราชการจากสานักงบประมาณเข้าสู่ ระบบ
GFMIS โดยดาเนินการ ดังนี้
4.1 ประชุม หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองระบบการคลังภาครัฐ เพื่อศึกษา
ถึงความพร้ อมของระบบ GFMIS ในการดาเนินการเชื่อมโยงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่ วนราชการจาก
ระบบ e-Budgeting ของส านั กงบประมาณเข้าสู่ ระบบ GFMIS และส านักงบประมาณ เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ
ของข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ส่วนราชการจัดทาในระบบ e-Budgeting
4.2 เชื่อมโยงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการจากสานักงบประมาณเข้าสู่ระบบ
GFMIS โดยกองระบบการคลังภาครัฐ
4.3 เรีย กรายงานข้อมูล แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ที่ได้เชื่อมโยง
กับสานักงบประมาณ และนาข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการมาจัดทาประมาณการเงินสด
จ่ายสาหรับใช้ในการบริหารเงินคงคลัง
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2564

5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
การเชื่อมโยงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการจากสานักงบประมาณเข้าสู่ระบบ
GFMIS ต้องขึ้นอยู่ กับ ความพร้ อมของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการรองรับข้อมูล ระบบ
GFMIS
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการเงินการคลังภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ถูกต้อง
คุ้มค่าและตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
การบริหารเงินคงคลัง
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563

2564

2565

1

2

3

4

5

100

100

-

80

85

90

95

100

100

100

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

ที่ดำเนินกำร

ที่

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

3

4

4

ต.ค.

3

4

พ.ย.

3

3

4

ธ.ค.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

จากสานักงบประมาณเข้าสู่ระบบ GFMIS

4 เชื่อมโยงแผนการใช้จา่ ยงบประมาณของส่วนราชการ

เสนออธิบดีฯ เพื่อทราบ

เงินคงคลังบัญชีที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นรายเดือน

และคาดการณ์เงินสดรับ-เงินสดจ่าย เงินสดจ่าย และฐานะ

3. รายงานผลการรับ-จ่ายเงินสด และฐานะเงินคงคลัง เงินคงคลังบัญชีที่ 1

และการกู้เงินจริงกับประมาณการ

และเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของข้อมูลเงินสดรับ เงินสดจ่าย

2. ปรับแผนการบริหารเงินคงคลัง โดยการติดตาม วิเคราะห์

1. จัดทาแผนการบริหารเงินคงคลัง

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

3

3

4

ม.ค.

3

3

4

ก.พ.

3

3

4

มี.ค.

3

4

เม.ย.

3

4

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

3

4

มิ.ย.

3

4

ก.ค.

3

4

ส.ค.

3

4

ก.ย.

ต.ค.

2.2 โครงกำรจัดทำแผนกำรบริหำรเงินคงคลังเพื่อใช้ในกำรบริหำรเงินคงคลัง (1)

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2.3 โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบบาเหน็จบานาญข้าราชการ (1)
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันภาระงบประมาณเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณดั ง กล่ า วสู ง ถึ ง 1.2 ล้ า นล้ า นบาท จากวงเงิ น งบประมาณทั้ ง สิ้ น
3.3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นจานวน 1 ใน 3 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งแนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้นของงบประมาณ
เกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสาคัญมาก และในคราวประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างราชการ เพื่อปรับลดค่ าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ เช่น การใช้ระบบดิจิทัลเพื่อลดจานวนข้าราชการ การยุบตาแหน่งหลังเกษียณ การเกลี่ย
อัตรากาลั งแทนการบรรจุ ใหม่ รวมถึงการปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น ซึ่งงบประมาณรายจ่ายบาเหน็ จ
บานาญเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เป็นผลมาจาก
จานวนผู้รับบานาญที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มอายุของผู้รับบานาญที่ยืนยาวขึ้นจากวิทยาการทางการแพทย์
ที่ ก้ า วหน้ า ท าให้ ร ะยะเวลาที่ รั ฐ บาลต้ อ งจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ การจ่ า ยบ าเหน็ จ บ านาญเพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ย
และเป็ น ภาระต่องบประมาณในอนาคตอย่างมีนัยส าคัญ และจะส่ งผลกระทบในการจัดท างบประมาณ
ในภาพรวมได้
ดังนั้ น เพื่อให้ รั ฐ มีแนวทางลดค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับบุคลากรภาครัฐ และช่ว ยให้ การบริห าร
ภาระงบประมาณรายจ่ายบาเหน็จบานาญในอนาคตให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงรัฐสามารถจัดสรร
งบประมาณรองรับ สาหรับการจ่ายเงินบาเหน็จบานาญให้แก่ข้าราชการเมื่อเกษียณอายุราชการได้อย่าง
เพียงพอ กองการเงินการคลังภาครัฐจึงเห็นควรจัดทา “โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบบาเหน็จ
บ านาญข้ า ราชการ ” ซึ่ ง เป็ น การศึ ก ษาแนวทางในการบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ยบ าเหน็ จ บ านาญ
โดยทบทวนและปรับปรุงแนวทางเดิมที่ได้ศึกษาไว้ เช่น แนวทางการใช้เงินสารอง กบข. เป็น Sinking Fund
และแนวทางการนาเงินสารอง กบข. ในส่วนที่เกิน 3 เท่า ของงบประมาณบาเหน็จบานาญมาร่วมจ่ายบาเหน็จ
บานาญ เพื่อช่วยลดภาระงบประมาณรายจ่ายบาเหน็จบานาญ และวิเคราะห์ ข้อมูล จากการศึกษาระบบ
บาเหน็จบานาญข้าราชการทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เปรียบเทียบข้อดี/ข้อจากัดของแต่ละแนวทาง
รวมถึงสรุปผลการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูประบบบาเหน็จบานาญข้าราชการต่อไป
2. สาระสาคัญ
1. ทบทวนผลการศึกษาเกี่ยวกับการบริห ารภาระงบประมาณรายจ่า ยบาเหน็จบานาญ
ที่ผ่านมาของกรมบัญชีกลาง
2. ศึกษากฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ
บานาญข้าราชการทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีและข้อจากัดของแต่ละแนวทาง

4. รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจัดทาสรุปผลการศึกษา
5. สรุปผลการศึกษาเสนอผู้บริหาร
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ได้ แ นวทางการปฏิ รู ป ระบบบ าเหน็ จ บ านาญข้ าราชการ เพื่อ ช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ
บุคลากรภาครัฐ และช่วยให้การบริหารภาระงบประมาณรายจ่ายบาเหน็จบานาญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการเงินการคลังภาครัฐ

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและ
เป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
มีแนวทางการปฏิรูป
ระบบบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ ช่วยลดค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ และช่วย
การบริหารภาระงบประมาณ
รายจ่ายบาเหน็จบานาญ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ที่ดำเนินกำร

ที่

ร้อยละ

แผน

10

ต.ค.

10

พ.ย.

10

ธ.ค.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

6. สรุปผลการศึกษาเสนออธิบดีฯ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

ข้อดีและข้อจากัดแต่ละแนวทาง

5. รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจัดทาสรุปผลการศึกษา

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบภาระงบประมาณ

3. พิจารณาแนวทางการปฏิรูประบบบาเหน็จบานาญข้าราชการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่เกี่ยวข้องกับระบบบาเหน็จบานาญข้าราชการ

2. ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิเคราะห์ขอ้ มูล

บาเหน็จบานาญที่ผา่ นมาของกรมบัญชีกลาง

1. ทบทวนผลการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารภาระงบประมาณรายจ่าย

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

10

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

10

เม.ย.

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

5

มิ.ย.

10

ก.ค.

5

ส.ค.

5

ก.ย.

ต.ค.

2.3 โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรปฏิรูประบบบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (1)

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและบริหารระบบเศรษฐกิจการคลังส่วนภูมิภาค
3.1 โครงการสนับสนุนการดาเนินภารกิจคณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัด (คบจ.) (1)
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ ผ่านหน่วยงานรัฐที่มีโครงสร้างและภารกิจที่เหมาะสม
และวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของส่วนรวม โดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน
เพื่ อ ประชาชนและประโยชน์ ส่ ว นรวม” ส าหรั บ ด้ า นระบบการเงิ น การคลั ง ประเทศก็ มี ส่ ว นสนั บ สนุ น
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่ระบบงบประมาณแผ่นดินต้องสอดรับกับลักษณะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนตามภารกิจ และแผนระดับพื้นที่ โดยมีการรักษาวินัยการเงินการคลัง
ภายใต้ ก รอบความยั่ ง ยื น ทางการคลั ง และการปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารงบประมาณให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว สะดวก
เหมาะสมกับ สถานการณ์ แ ละความเร่ ง ด่ว น การจ่ ายงบประมาณมี ค วามโปร่ ง ใส เป็ นไปตามเป้ าหมาย
และสอดคล้องกับด้า นการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสั ง คมไทย และด้ า นการเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงแห่ ง ชาติ เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศสู่ ค วามมั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น
(แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12) ส่งเสริมการบริหารจัดการและการให้บริการท้องถิ่นมีประสิ ทธิภาพและความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ รวมทั้งการบริห ารนโยบายด้า นความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจสังคมให้มีความเป็น
เอกภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน (หลัก 12 ด้าน) ในด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและ
การกระจายความเจริ ญสู่ ภูมิ ภ าคควบคู่กับ การปฏิรู ปการบริ ห ารจัด การภาครัฐ ตลอดจนสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังในหลายด้าน ได้แก่ ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง และด้านการเป็นองค์การต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
และเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนการดาเนินงานภารกิจคณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัด (คบจ.)
เป็นโครงการสอดคล้องยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลั งเพื่อการ
ให้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ (Excellence Service : ES) ในด้ านการพั ฒ นาและบริ ห ารระบบเศรษฐกิ จการคลั ง
ส่วนภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
ดังนั้น โครงการสนับสนุนการดาเนินงานภารกิจคณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัด (คบจ.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 เป็นโครงการที่สนับสนุน การส่งเสริมการดาเนินงานตามภารกิจ
เพื่อให้ คบจ. ปฏิบัติหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับกับนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ
และเป็ น การปรั บ บทบาทของกระทรวงการคลั ง ในการสนับสนุนเศรษฐกิ จของส่ ว นภู มิภ าคเป็นไปอย่า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อั น จะช่ ว ยสนั บ สนุ น การบริ ห ารงานจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ และช่ ว ยต่ อ นโยบายจาก
กระทรวงการคลังลงสู่ภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และสอดคล้องกับการดาเนินงานในปัจจุบัน

ทั้งนี้ สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงการคลังได้กาหนดเกณฑ์การพิจารณา
คณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
1. ด้า นนโยบายการดาเนิน งานที่ ส อดคล้ อ งกับ นโยบายรั ฐ บาล และกระทรวงการคลั ง
(Top Down/Agenda Based) เพื่ อ จะผลั ก ดั น ให้ แ นวนโยบายจากส่ ว นกลางสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง
ตามเป้าหมายที่กาหนด
2. ด้านโยบายการดาเนินงานที่สอดคล้องรับกับยุทธศาสตร์จังหวัดหรือความต้องการของ
พื้น ที่ (Area Based) เพื่ อ ตอบสนองความต้ องการปฏิบั ติ ก ารเชิง พื้ นที่ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ แ สดงความคิ ด
สร้างสรรค์ในการผลักดันความต้องการที่มีอยู่และสะท้อนการแก้ปัญหาในเชิงลึก
3. ด้ า นงานตามภารกิ จ หลั ก (Function Based) เพื่ อ ผลั ก ดั น งานตามภารกิ จ หลั ก ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
2. สาระสาคัญ
การด าเนิ น การโครงการสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานภารกิ จ คบจ. เพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ
และติดตามการดาเนินงานของ คบจ. เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดบูรณาการการทางาน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ได้สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
คือ ทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค (ทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ฯ)
และคณะทางานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์การคลังสู่ภูมิภาค (คณะทางาน
สนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ฯ) ให้สามารถกากับดูแลการดาเนินงานของ คบจ. ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด มีรายละเอียดการดาเนินงานของโครงการ ดังนี้
2.1 กาหนดเกณฑ์ฯ ประจาปีงบประมาณ
2.2 แจ้งเวียนเกณฑ์ฯ ประจาปีงบประมาณ
2.3 ชี้ แจงเกณฑ์ ฯ ประจ าปี งบประมาณ ให้ กั บ คบจ. ส านั กงานคลั งเขตและส านั กงาน
คลังจังหวัด
2.4 ประชุมคณะทางานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ฯ เพื่อติดตามการดาเนินงานครึ่งปี
ตามเกณฑ์ฯ ประจาปีงบประมาณ
2.5 ประเมินผลการดาเนินงานของ คบจ. ตามเกณฑ์ฯ ประจาปีงบประมาณ
2.6 ประชุมคณะทางานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ฯ เพื่อพิจารณาผลการประเมิน คบจ.
ตามเกณฑ์ฯ ประจาปีงบประมาณ
2.7 ประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ฯ พิจารณาผลการประเมิน คบจ. ตามเกณฑ์ฯ ประจาปี
งบประมาณ
2.8 สนั บ สนุ น พิ ธี ก ารมอบรางวั ล คณะผู้ บ ริ ห ารการคลั ง ประจ าจั ง หวั ด (คบจ.) ดี เ ด่ น
ประจาปีงบประมาณที่ผ่านมา

3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ เศรษฐกิจและ กค. และ บก.
11 ด้าน สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
40,000,000 บาท เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10%
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
21,192,740
-

ไตรมาสที่ 3
7,850,180
-

ไตรมาสที่ 4
10,957,080
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. การด าเนิ น ภารกิ จ ของ คบจ. ที ม เฉพาะกิ จ วายุ ภั ก ษ์ ฯ และคณะท างานสนั บ สนุ น
ทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
2. เสริมสร้างความมั่นคง สนับสนุนศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ คบจ. รวมทั้งส่งเสริมภารกิจ
ของกระทรวงการคลังให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
3. สนั บ สนุ นการแก้ไขปัญหาด้านการคลั ง แบบบูรณาการระดับพื้นที่ของหน่ว ยงานและ
หน่ ว ยงานในสั งกั ดกระทรวงการคลั ง โดยมีเป้า หมาย สะดวก รวดเร็ว โปร่ง ใส ตรวจสอบได้ ตลอดจน
เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงการคลัง
4. สนับสนุนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และยุทธศาสตร์จังหวัดให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการเงินการคลังภาครัฐ

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ถูกต้อง
คุ้มค่าและตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยงานภาครัฐ
มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการด้านการเงิน
ของหน่วยงานภาครัฐ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

100

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

100

80

85

90

95

100

แผน
ร้อยละ

แจ้งเวียนเกณฑ์ฯ ประจำปีงบประมำณ

ชี้แจงเกณฑ์ฯ ให้กบั สำนักงำนคลังเขตและสำนักงำนคลังจังหวัด

ประชุมคณะทำงำนสนับสนุนทีมเฉพำะกิจวำยุภักษ์ฯ เพื่อติดตำมผล

กำรดำเนินงำนครึ่งปีตำมเกณฑ์ฯ

2.

3.

4.

ร้อยละ

ตำมเกณฑ์ฯ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

ตำมเกณฑ์ฯ

มอบรำงวัลคณะผู้บริหำรกำรคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น

แผน

ร้อยละ

กำรประเมิน คบจ. ตำมเกณฑ์ฯ

ประชุมทีมเฉพำะกิจวำยุภักษ์ฯ พิจำรณำผลกำรประเมิน คบจ.

แผน

ประชุมคณะทำงำนสนับสนุนทีมเฉพำะกิจวำยุภักษ์ฯ เพื่อพิจำรณำ

1.5

5

ต.ค.

1.5

2

2

5

พ.ย.

1.5

2

2

ธ.ค.

หมำยเหตุ : (1) แนวทำงกำรขับเคลื่อนภำรกิจของกรมบัญชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2563

9.

8.

7.

แผน

สำนักงำนคลังเขตดำเนินกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของ คบจ.

6.

ร้อยละ

แผน

ดำเนินกำรตำมเกณฑ์ฯ ประจำปีงบประมำณ

5.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

กำหนดเกณฑ์ฯ ประจำปีงบประมำณ

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

5

1.5

4

ม.ค.

5

1.5

4

ก.พ.

1.5

4

มี.ค.

5

1.5

เม.ย.

7

5

1.5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

8

1.5

มิ.ย.

5

1.5

ก.ค.

5

2.5

ส.ค.

5

2.5

ก.ย.

1.5

5

ต.ค.

3.1 โครงกำรสนับสนุนกำรดำเนินภำรกิจคณะผู้บริหำรกำรคลังประจำจังหวัด (คบจ.) (1)

1.5

2

2

5

พ.ย.

1.5

2

2

ธ.ค.

5

1.5

4

ม.ค.

5

1.5

4

ก.พ.

1.5

4

มี.ค.

5

1.5

เม.ย.

7

5

1.5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

8

1.5

มิ.ย.

5

1.5

ก.ค.

5

2.5

ส.ค.

5

2.5

ก.ย.

3.2 โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
เพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางดาเนินการพัฒนางานด้านเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค โดยมอบหมายให้
สานักงานคลังจังหวัดดาเนินการจัดเก็บข้อมูล และรวบรวมข้อมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัด 8 ด้าน และเครื่องชี้
ภาคการคลัง เช่น ข้อมูลรายได้จัดเก็บของจังหวัด ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด ข้อมูลการคลัง
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ในจั ง หวั ด และข้ อ มู ล การเบิ กจ่ ายเงิ น
ค่ารั กษาพยาบาลบุ คลากรภาครั ฐในจั งหวัด เป็นต้น รวมทั้งจัดท าดัชนีเศรษฐกิจจังหวัดและจัดเก็บข้ อมู ล
ด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอื่น ๆ มาประมวลผลในแบบจาลองประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด เพื่อประกอบ
การจัดทารายงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด จาแนกการวิเคราะห์ในภาพรวม รายภูมิภาค กลุ่มจังหวัด
และจังหวัด เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ซึ่งรายงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดจะแสดงการติดตาม
สถานการณ์เศรษฐกิจการคลังจั งหวัดและคาดการณ์หรือพยากรณ์ (Forecast) เศรษฐกิจการคลั งจังหวัด
ไปข้างหน้า
การจั ดเก็บ ข้อมูล เศรษฐกิจการคลั งจังหวัด เพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิ จ
การคลังจังหวัด ส านักงานคลั งจังหวัดได้มีการรวบรวมฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดที่ส าคัญไว้จานวนมาก
โดยเฉพาะเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจรายเดือนที่สามารถสะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการ
ใช้ จ่ า ย (Demand) และด้ านการผลิ ต (Supply) ซึ่ งน ามาสู่ ก ารประเมิ น ภาวะเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด ทั้ ง การ
เจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จจั งหวั ด (Economic Growth) และเสถี ยรภาพเศรษฐกิจ (Economic Stabilities)
รวมไปถึงข้อมูลทางด้านการคลัง ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดตามนโยบายการเร่งรัดการเบิกจ่า ยที่ลง
ไปกระตุ้ น เศรษฐกิ จ จั ง หวั ด ท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน ด้ า นรายได้ จั ด เก็ บ ในจั ง หวั ด และท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะสะท้ อ น
สภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ดังนั้น การจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อการติดตามและประมาณการ
เศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยผ่านรายงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ซึ่งกระทรวงการคลังสามารถใช้ข้อมูล
ดังกล่าวประกอบการพิจ ารณาบริ หารงานและกากับดูแลด้านเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ วางแผนโครงการ
และติดตามประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ มาตรการด้านการคลัง แนวนโยบายของกระทรวงการคลัง
และรั ฐ บาลที่ ล งไปส่ ว นภู มิ ภ าค รวมทั้ ง น าข้ อ มู ล มาใช้ ว างแผนการจั ด เก็ บ รายได้ ภ าษี อ ากรในจั ง หวั ด
และท้องถิ่น สาหรับผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ข้อมูลในการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจในจังหวัดสะท้อนความ
เป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัด การลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวนามาประกอบการ
จั ด ท าแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด และแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สร้ า งความ
เจริญเติบโต ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน โดยโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้อง
กับแผนปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย
และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล และสนับสนุนยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลางที่ 2 การเป็นกลไกจัดระบบบริหาร
การเงิน
การคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service) ซึ่งข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

จะเป็นส่วนหนึ่งของ Big Data การเงินการคลังภาครัฐ และเป็นข้อมูลประกอบการบริหารงบประมาณเพื่อเข้าสู่
สมดุล
ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงจาเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ผลกระทบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในแต่ละด้านที่มีการเชื่อมโยงกัน เพื่อใช้
ในการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด รวมทั้งใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
จังหวัด การวางแผนจัดเก็บรายได้ภาษีอากรในจังหวัดและท้องถิ่นควบคู่กับการกาหนดแนวมาตรการต่าง ๆ
ของรัฐไปสู่ภูมิภาค จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน ตลอดจนเป็นแกนนาในการให้ข้อเสนอแนะด้านเศรษฐกิจการ
คลังจังหวัดของรัฐบาล
2. สาระสาคัญ
1. จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจการคลังรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
2. จัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจจังหวัดรายเดือน และรายไตรมาส
3. จัดเก็บข้อมูลผลกระทบตามมาตรการ และนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่ลงไปสู่ภูมิภาค
จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน
4. จั ดทารายงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด กลุ่ มจังหวัด และภาพรวมภูมิภ าค ดัช นี
ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ/กลุ่มจังหวัด และการติดตามผลกระทบจากมาตรการและนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลที่ลงไปสู่ภูมิภาค จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน
5. เสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรสานักงานคลังเขต และสานักงานคลังจังหวัด
ในการวิเคราะห์ ติดตาม และประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
6. ด าเนิ น การตามนโยบายที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วกั บ
เศรษฐกิจจังหวัด
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ เศรษฐกิจและ กค. และ บก.
11 ด้าน สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2565

5. งบประมาณ
11,400,000 บาท งบรายจ่ายอื่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565

2,000,000

ไตรมาสที่ 2
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4

2,500,000

3,500,000

3,400,000

-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ผลผลิต
1. กรมบัญชีกลางมีรายงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด และเป็นศูนย์ข้อมูล
ด้ า นเศรษฐกิ จ การคลั ง ของจั ง หวั ด การประมาณการเศรษฐกิ จ การคลั ง จั ง หวั ด และข้ อ มู ล ผลกระทบ
จากมาตรการและนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังและรัฐบาล ที่ลงไปสู่ ส่วนภูมิภาค จังหวัด
ท้องถิ่น และชุมชน
2. กระทรวงการคลังมีฐานข้อมูลในการพัฒนาแบบจาลองทางเศรษฐกิจการคลัง (Model)
ของจังหวัดต่อไป
ผลลัพธ์
1. กระทรวงการคลังเห็นภาพรวมเศรษฐกิจจั งหวัดทั้ง 76 จังหวัด ในปัจจุบันและทิศทาง
เศรษฐกิจ จั งหวัด รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นในจังหวัดจากการสถานการณ์ มาตรการด้านการคลั ง และ
แนวนโยบายของกระทรวงการคลั ง และรัฐ บาลที่ล งไปสู่ ส่ วนภูมิภ าค ซึ่งสามารถนามาวางแผนสนับสนุน
เศรษฐกิจภูมิภาค จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชนต่อไป
2. กระทรวงการคลังนาข้อมูลใช้วางแผนการจัดเก็บรายได้ภาษีอากรในจังหวัด และท้องถิ่น
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นภาพรวมในปัจจุบัน และทิศทางของเศรษฐกิจการคลั งจังหวัด
ในอนาคต เพื่ อ ใช้ เ ป็ น องค์ ป ระกอบในการก าหนดนโยบายและวางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด
เป็นสัญญาณเตือนภัย รวมทั้งวัดผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินนโยบายและความมั่งคั่งของจังหวัด ในรูปอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการจัดเก็บรายได้ภาษีอากร
4. กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานในการติด ตามและประมาณการเศรษฐกิจภูมิภาค โดยมี
สานักงานคลังจังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
อีก ทั้ง ข้ อมู ล ดั ง กล่ า วจะเป็ น ประโยชน์ ต่อ ภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สาธารณชน
และสถาบันการศึกษาในจังหวัด รวมทั้งเชื่อมต่อสู่ส่วนกลางเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากาหนดนโยบายและ
การกากับดูแลต่อไป
5. หน่ว ยงานภาครัฐ ใช้เป็นข้อมูล ประกอบการจัดสรรงบประมาณให้ จังหวัด เพื่อให้ การ
จัดสรรงบประมาณลงสู่ภูมิภ าคมีความโปร่ งใส สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง และประกอบการวางแผน
จัดเก็บรายได้ภาษีอากรในจังหวัด และท้องถิ่น
6. หน่วยงานภาคเอกชนใช้ข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต และการลงทุนของเอกชน

7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการเงินการคลังภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ถูกต้อง
คุ้มค่าและตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
จานวนสานักงานคลังจังหวัด
ที่จัดทารายงานเศรษฐกิจ
การคลังจังหวัด
ผลลัพธ์ (Outcome)
ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัด
ทั้ง 76 จังหวัด เป็นปัจจุบัน
และทิศทางเศรษฐกิจ
ในอนาคต

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563

2564

2565

1

2

3

4

5

76
จังหวัด

76
จังหวัด

76
จังหวัด

-

-

-

-

76
จังหวัด

76
จังหวัด

76
จังหวัด

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

4.

3.
แผน
ร้อยละ

และภำพรวมภูมภิ ำค

ร้อยละ

เศรษฐกิจกำรคลังจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

จัดทำและนำเสนอรำยงำนด้ำนเศรษฐกิจกำรคลังกลุ่มจังหวัด

แผน

ร้อยละ

ในกำรติดตำมและประมำณกำรเศรษฐกิจกำรคลังจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจกำรคลังจังหวัด และติดตำมกำรนำเสนอข้อมูล

แผน

จัดอบรมให้กบั บุคลำกรสำนักงำนคลังจังหวัด และสำนักงำนคลังเขต

ร้อยละ

เพื่อกำรติดตำมและประมำณกำรเศรษฐกิจกำรคลังจังหวัด /กลุ่มจังหวัด

2.

แผน

พิจำรณำแนวทำงกำรจัดเก็บ และกำรจัดทำข้อมูลเศรษฐกิจกำรคลังจังหวัด

1.

ร้อยละ

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

7

3

5

ต.ค.

3

2

พ.ย.

3

2

ธ.ค.

7

2

ม.ค.

3

2

7

ก.พ.

3

2

8

มี.ค.

7

3

เม.ย.

3

2

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

3

2

มิ.ย.

7

3

ก.ค.

3

2

ส.ค.

3

3

ก.ย.

7

3

5

ต.ค.

3

2

พ.ย.

3

2

ธ.ค.

7

2

ม.ค.

3.2 โครงกำรจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจกำรคลังจังหวัดเพื่อกำรติดตำมและประมำณกำรเศรษฐกิจกำรคลังจังหวัด

3

2

7

ก.พ.

3

2

8

มี.ค.

7

3

เม.ย.

3

2

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

3

2

มิ.ย.

7

3

ก.ค.

3

2

ส.ค.

3

3

ก.ย.

3.3 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด
และแนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจังหวัด
1. หลักการและเหตุผล
มติคณะรั ฐ มนตรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 เห็ นชอบในการปรับบทบาทและภารกิ จ
คลังจังหวัดให้ทาหน้าที่เป็น นักบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด หรือ CFO เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมีภารกิจที่สาคัญประการหนึ่งของงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
คือ การวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ และคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจการคลั งจังหวัด โดยมอบหมายให้
สานักงานคลังจังหวัดดาเนินการจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัด 8 ด้าน และเครื่องชี้
ภาคการคลัง เช่น ข้อมูลรายได้จัดเก็บของจังหวัด ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้ างภาครั ฐ ในจั งหวัด และข้อมูล การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลบุคลากรภาครัฐ ในจังหวัด เป็ นต้น
รวมทั้งจั ดทาดัช นี เศรษฐกิจ จั งหวัดและจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลั งจังหวัดอื่น ๆ มาประมวลผล
ในแบบจาลองประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด โดยนาเสนอในรูปแบบของการจัดทารายงานเศรษฐกิจการคลัง
จังหวัด ได้แก่
1. รายงานภาวะจั งหวั ดรายเดือ นที่มี ความครอบคลุ มเนื้ อหาทุ กภาคส่ ว นของเศรษฐกิ จ
การคลังจังหวัดอย่างเป็นระบบมีความเป็นปัจจุบัน (Update)
2. รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดรายไตรมาสที่แสดงถึงการคาดการณ์แนวโน้ม
เศรษฐกิจในอนาคต
3. ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงการคลัง รวมทั้งการเป็น
ที่ป รึ กษาแก่ผู้ว่าราชการจั งหวัด เกี่ยวกับมาตรการและการวางแผนพัฒ นาเศรษฐกิจจังหวัดหรือกาหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเศรษฐกิจ (Economic
Factors) ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกประเทศ อันส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคในประเทศ
และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในจังหวัดทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาและ
ผลกระทบต่อหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ และประชาชนในจังหวัด
กรมบัญชีกลาง โดยกองการเงินการคลังภาครัฐ มีหน้าที่ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
เสนอแนะแนวทางการด าเนิ น งานของส านั กงานคลั ง จัง หวั ดในการเป็ น CFO และให้ ความรู้ คาปรึ กษา
แนะนาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิชาการเพื่อการเป็น CFO ของจังหวัดแก่สานักงานคลังจังหวัดและสานักงานคลังเขต
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลของสานักงานคลังจังหวัดในการจัดทารายงาน การวิเคราะห์ ติดตาม
สถานการณ์ ด้ า นการคลั ง และเศรษฐกิ จ และคาดการณ์ แ นวโน้ ม เศรษฐกิ จ การคลั ง จั ง หวั ด เพื่ อ น าไป
เป็นข้อเสนอนโยบายเศรษฐกิจจังหวัดในรูปแบบต่าง ๆ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงการคลัง รวมทั้ง
การเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ก าหนดให้ มี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ส าหรั บ พั ฒ นา
เศรษฐกิจของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยจังหวัด /กลุ่มจังหวัดจะต้อง
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกและของประเทศ

ทั้งด้านเทคโนโลยีและการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ จึงจาเป็นต้องทบทวนและพัฒนาแบบจาลองประมาณ
การเศรษฐกิ จจั งหวั ด ควบคู่ กั บการน าเสนอข้ อมู ล เศรษฐกิ จจั งหวั ด/กลุ่ มจั งหวั ด ที่ มี ค วามถู ก ต้ อ งและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใช้ติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ดังนั้น กรมบั ญชีกลางจึงมีความจาเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครื่องมือในการ
ติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจั งหวัด และแนวทางการวิเคราะห์ สถานการณ์ที่มีผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจจังหวัด เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเครื่องมือ ในการติดตามและประมาณการเศรษฐกิ จจังหวัด
และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจังหวัด ที่มีความถูกต้อง
ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับแต่ละจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
2. สาระสาคัญ
1. ศึกษา และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาขอบเขตงาน (Terms of
Reference : TOR)
2. จัดทา และกาหนด TOR
3. ขออนุมัติโครงการ และงบประมาณในการดาเนินการ
4. ดาเนินการตามแนวทางการว่าจ้างที่ปรึกษา
5. จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินงานตาม TOR
6. ที่ปรึกษานาเสนอผลงานและส่งมอบผลงาน
7. พิจารณาผลงาน และตรวจรับผลงาน
8. นาไปใช้ประโยชน์ในการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด และวิเคราะห์สถานการณ์
ที่มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ เศรษฐกิจและ กค. และ บก.
11 ด้าน สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565

5. งบประมาณ
3,444,300 บาท งบรายจ่ายอื่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565

344,430

ไตรมาสที่ 2
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4

1,033,290

1,377,720

688,860

-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ผลผลิต
1. กรมบัญชีกลางมีคู่มือการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดที่ส ามารถพัฒ นา
ต่อยอดจากวิธีการติดตามและประมาณการฯ ที่กรมบัญชีกลางใช้อยู่ในปัจจุบัน
2. กรมบัญชีกลางมีคู่มือ การวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจังหวัด
โดยแสดงขั้นตอน วิธีการ และรูปแบบในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ฯ
3. สานักงานคลังเขตและสานักงานคลังจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาเครื่องมือ
ในการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด
4. เจ้าหน้าที่สานักงานคลังจังหวัดสามารถวิเคราะห์ และนาเสนอผลการวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจจังหวัดได้อย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์
ผลลัพธ์
1. กรมบัญชีกลางสามารถติดตามประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด และจัดทารายงานทางด้าน
เศรษฐกิจจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กรมบัญชีกลางสามารถวิเคราะห์ นาเสนอผลการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้า นเศรษฐกิจ
จังหวัดได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์
3. กระทรวงการคลังเห็นภาพรวมและทิศทางเศรษฐกิจจังหวัด รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดจากการสถานการณ์ มาตรการด้านการคลัง และแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
ที่ลงไปสู่ส่วนภูมิภาค ซึ่งสามารถนามาวางแผนสนับสนุนเศรษฐกิจภูมิภาค จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชนต่อไป
4. ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นภาพรวมและทิศทางของเศรษฐกิจการคลังจังหวัด รวมทั้งผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นในจังหวัด พร้อมทั้งมีแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาลที่ลงไปสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อใช้
เป็นองค์ประกอบในการกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด เป็นสัญญาณเตือนภัย รวมทั้ง
วัดผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินนโยบาย และความมั่งคั่งของจังหวัดในรูปอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
คัดเลือกที่ปรึกษาโครงการ

8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการเงินการคลังภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ถูกต้อง คุ้มค่า
และตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
สามารถติดตาม ประมาณการ
และจัดทารายงานทางด้าน
เศรษฐกิจจังหวัดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจจังหวัดได้ถูกต้อง
ทันต่อเหตุการณ์

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

-

100

60

70

80

90

100

แผน
ร้อยละ

ดำเนินกำรตำมขอบเขตรำยละเอียดของงำน

ตรวจรับงำนจ้ำงที่ปรึกษำฯ

จัดอบรมให้เจ้ำหน้ำที่กรมบัญชีกลำง และสรุปรำยงำนผล

กำรดำเนินโครงกำรเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร

3.

4.

5.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

คัดเลือก และจ้ำงที่ปรึกษำฯ

2.

ร้อยละ

พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมกำร

ร้อยละ

แผน

แผน

ศึกษำ รวบรวมข้อมูล และจัดทำร่ำง TOR

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

5

ต.ค.

5

5

พ.ย.

0.5

5

ธ.ค.

0.5

ม.ค.

15

0.5

ก.พ.

0.5

มี.ค.

15

0.5

เม.ย.

5

0.5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5

0.5

มิ.ย.

3.3 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อพัฒนำเครื่องมือในกำรติดตำมและประมำณกำรเศรษฐกิจจังหวัด และแนวทำงกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ที่มีผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจจังหวัด

5

0.5

ก.ค.

5

15

0.5

ส.ค.

10

0.5

ก.ย.

ด้านที่ 4 ด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
4.1 โครงการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
1. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่ านมาได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต ทาให้อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ (GDP) หดตัวลง รัฐบาลได้ใช้นโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และรองรับผลกระทบจาก
การชะลอตัว ของภาวะเศรษฐกิจ โดยการท างบประมาณแบบขาดดุล เพื ่อ ให้ง บประมาณรายจ่า ย
เป็น เครื่องมือ ในการรักษาเสถีย รภาพทางเศรษฐกิจ ของประเทศ อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีก ารประกาศใช้
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีโดยเร็ว แต่หากการเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้าก็ส่งผลกระทบได้
เช่นกัน ดังนั้น กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่กากับดูแลทางด้านการรับ-จ่ายเงิน จึงได้จัดทา
โครงการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นส่วนราชการให้สามารถบริหาร
งบประมาณและเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนดภายใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรร และสอดคล้องกับ
แผนการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
2. สาระสาคัญ
1. กาหนดมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ
2. รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายเงินและปัญหาอุปสรรค รวมทั้ง มาตรการที่ควรดาเนินการ
ให้คณะรัฐมนตรีทราบ
3. รายงานการจัดลาดับผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
เพือ่ กระตุ้นการแข่งขัน
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2565

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 (ไม่รวมงบกลาง)
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กาหนด และมีเม็ดเงินงบประมาณเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจโดยเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
2. สามารถนานโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ และเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน
8. ข้อเสนอแนะ
ควรมีการจัดทาเครื่องมือ หรือรายงานเกี่ยวกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับใช้ในการ
วิเคราะห์หรือคาดการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ถูกต้อง
คุ้มค่าและตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
เม็ดเงินงบประมาณเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจช่วยกระตุ้น
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563

2564

2565

1

2

3

4

5

100

100

100

80

85

90

95

100

100

100

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

ที่ดำเนินกำร

ที่

ของประเทศ ปัญหำอุปสรรคและเสนอมำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรแก้ไข

และกำรใช้จำ่ ยภำครัฐเพื่อรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยและกำรใช้จำ่ ยภำพรวม
ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

ของส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบให้ กรจ. เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกเดือน

3. จัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

2. คณะทำงำนฯ รำยงำนผลกำรติดตำมเร่งรัดกำรใช้จำ่ ยเงินงบประมำณ

เงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ

1. แต่งตั้งคณะทำงำนเฉพำะกิจในกำรติดตำมเร่งรัดกำรใช้จำ่ ย

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
ต.ค.

5

พ.ย.

13

3

ธ.ค.

3

ม.ค.

13

3

ก.พ.

3

มี.ค.

13

3

เม.ย.

3

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

13

3

มิ.ย.

3

ก.ค.

4.1 โครงกำรติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ

13

3

ส.ค.

3

ก.ย.

ต.ค.

5

พ.ย.

13

3

ธ.ค.

3

ม.ค.

13

3

ก.พ.

3

มี.ค.

13

3

เม.ย.

3

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

13

3

มิ.ย.

3

ก.ค.

13

3

ส.ค.

3

ก.ย.

4.2 โครงการจัดทาระบบถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ (1)
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงการคลังได้มีแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล
(Digital MOF) ในปี 2565 เพื่อให้ สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยกระทรวงการคลั ง
กาหนดให้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับกระบวนการทางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา
ระบบงานด้วยเทคโนโลยี (Technology : T) พัฒนาองค์กร (Organization : O) และบุคลากร (Personnel : P)
ด้ว ยการน าเทคโนโลยี ดิจิ ทัล มาใช้อย่ างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์สู งสุด เพื่อยกระดับการดาเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ า รักษาความยั่งยืน
ทางการคลัง และเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหาร สนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่ อนภารกิจงาน
และสอดรับกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังดังกล่าว กรมบัญชีกลางจึงได้มีแนวทางในการนาเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการทางานด้านต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกและให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน
ภารกิ จ หลั ก ที่ ส าคั ญ ของกรมบั ญ ชี ก ลาง คื อ การควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ของแผ่ น ดิ น
โดยควบคุม ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การก่อหนี้ผูกพัน และการถอนคืนเงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง
พิจ ารณาการขอทาความตกลงเบิ กจ่ ายเงินงบประมาณให้ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กาหนดไว้
อย่างคร่งครัด โดยภารกิจงานด้านพิจารณาการขอทาความตกลงถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน
ของรัฐ กรมบัญชีกลางได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลั งให้พิจารณาอนุมัติเรื่องที่ส่วนราชการขอทา
ความตกลงเบิกจ่ายงบประมาณ หรือขอทาความตกลงปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามข้อบังคับ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550 ซึ่งการขอทาความ
ตกลงเพื่อขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่ การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภท
ค่าปรับ การถอนคืนภาษีสรรพสามิต การถอนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร การถอนคืนเงินกรณีส่งเกิน
ส่งผิดประเภท หรือส่งซ้า และการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินกรณีอื่น ๆ โดยการขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
ประเภทค่าปรั บ มี จ านวนเรื่ องที่ขอทาความตกลงเป็นจานวนมาก ซึ่ งจากสถิติที่ผ่ านมาในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีจ านวน 278 เรื่อง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเป็นจานวน 622 เรื่อง และปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 มีจานวน 311 เรื่อง โดยการพิจารณาอนุมัติการขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินดังกล่าว หน่วยงาน
ของรั ฐ จะต้ อ งจั ด ส่ ง เอกสารหลั ก ฐานที่ มี ร ายละเอี ย ดที่ เ ป็ น สาระส าคั ญ ที่ ต้ อ งตรวจสอบค่ อ นข้ า งมาก
ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้แก่ สัญญาจ้าง/สัญญา
ซื้อขาย เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติขยายเวลางดหรือลดค่าปรับ หรือคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้
รับจ้าง/ผู้ขายที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาดาเนินการตามสัญญา หนังสือผู้รับจ้าง/ผู้ ขายส่งมอบงานหรือส่งมอบ
สิ่งของ ใบตรวจรับการจ้างหรือใบตรวจรับสิ่งของ เอกสารการนาส่งเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS เป็นต้น
หากเอกสารหลักฐานมีความถูกต้องครบถ้วนจะทาให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้อง แต่จากการ
ดาเนิ น งานที่ผ่ านมาพบว่าปั ญหาอุป สรรคเกิดจากหน่ว ยงานของรัฐ จั ดส่ งเอกสารหลั กฐานประกอบการ
พิจารณาไม่ถูกต้องครบถ้วนทาให้การพิจารณาเกิดความล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบรายการและ

จานวนเงินที่ขอถอนคืนได้ว่าหน่วยงานของรัฐขอถอนคืนเงินค่าปรับเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ถึงแม้ว่ากรมบัญชีกลางจะมีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการ
จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิ จารณาถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับให้หน่วยงานของรัฐ
ทราบถึงเอกสารประกอบการพิจารณาที่ต้องจัดส่งให้กรมบัญชีกลาง ก็ยังพบปัญหาเอกสารประกอบการ
พิจารณาไม่ครบถ้วน ต้องมีการประสานขอเอกสารเพิ่มเติมทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาและมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การพิจารณา
อนุมัติถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินล่าช้า และเกิดปริมาณงานค้างสะสมเป็นจานวนมาก หากดาเนินการไม่ทัน
ในปีงบประมาณ หน่วยงานของรัฐต้องสูญเสียงบประมาณในปีที่ได้รับอนุมัติ ทาให้ต้องจ่ายเงินงบประมาณ
ในปีปัจจุบันมาจ่ายคืนเงินค่าปรับ ซึง่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับเงินคืนล่าช้า
2. สาระสาคัญ
กรมบัญชีกลาง โดยกองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
พิจ ารณาอนุมัติ ถอนคืนเงินรายได้แผ่น ดินโดยตรง ได้เห็ นถึงความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้คิดค้น
เครื่ องมือช่ว ยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลา และแก้ ไขปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและสร้างความพึงพอใจต่อผู้รั บบริการ/ผู้มี
ส่วนได้เสีย โดยได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็ นเครื่องมือตรวจสอบในเบื้องต้นว่า ผู้ประกอบการ
เป็นผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามกฎหมายหรือไม่ และควบคุมการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
ให้ครบถ้วน โดยแบ่งการดาเนินงานงานออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
1. ระยะที่ 1 ปีงบประงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1 กาหนดความต้องการเบื้องต้ นของระบบฯ โดยกาหนดข้อมูล ที่หน่ว ยงานของรัฐ
ต้องบันทึกและรูปแบบรายงาน “แบบถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน” แต่ละประเภท ประกอบด้วย การตรวจสอบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ข้อมูลสัญญา ข้อมูลการอนุมัติ/งด/ลด/ขยายเวลาข้อมูลการส่งมอบงาน ข้อมูลการ
นาส่ง/เบิกหักผลักส่งเงินค่าปรับเป็นรายได้แผ่นดินและสรุปข้อมูลการขออนุมัติ
1.2 ประชุ มร่ ว มกับ ศู นย์ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารในการพั ฒ นาระบบฯ
ตามความต้องการที่กาหนดไว้
1.3 ประชุมติดตามความคืบหน้าและปัญหาในการพัฒนาระบบฯ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นประจาทุก 2 สัปดาห์
1.4 ทดลองใช้งานระบบฯ ในส่วนที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนา
เพื่อตรวจสอบปัญหาการใช้งาน และแจ้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดาเนินการแก้ไข
1.5 ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานน าร่ อ งทดลองใช้ง านระบบฯ จ านวน 2 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่
กรมทางหลวง และสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีปริมาณงานการขอทา
ความตกลงถอนคืนเงินรายได้ ฯ เป็นจานวนมาก เพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรคจากผู้ใช้ระบบจริง มาทาการ
ปรับปรุงระบบให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนใช้งานจริง

1.6 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาร่างหนังสือเวียน
1.7 ปรับปรุงแก้ไขระบบตามข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.8 จัดทาหนังสือเวียนแจ้งให้หน่วยงานนาร่องทดลองใช้งานระบบฯ เป็นเวลา 3 เดือน
1.9 สรุปปัญหาการใช้งานระบบฯ หน่วยงานนาร่อง และแจ้งศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารทาการปรับปรุงแก้ไข
2. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.1 กาหนดความต้องการเบื้องต้นของระบบถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ
การแนบไฟล์เอกสารและรูปแบบ “แบบถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน” แต่ละกรณี
2.2 กาหนดข้อมูลหน่วยงานของรัฐต้องบันทึกผ่านระบบฯ ประกอบด้วย การตรวจสอบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมาย ข้อมูลสัญญา ข้อมูลการอนุมัติ งด/ลด/ขยายเวลา ข้อมูลการส่งมอบ/
ตรวจรับงาน ข้อมูลการนาส่ง/เบิกหักผลักส่งเงินค่าปรับเป็นรายได้แผ่นดิน
2.3 วิ เ คราะห์ แ ละออกแบบ Web Service เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ข อ
ทาความตกลงถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ
2.4 พัฒนาระบบการลงทะเบียน สาหรับผู้ใช้งาน และกาหนดสิทธิ์การใช้งานระบบ
2.5 พัฒนา “แบบถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน” โดยครอบคลุมรายละเอียด ดังนี้
- สามารถสร้าง/ค้นหา/แก้ไข/เพิ่ม/ลบ แบบฟอร์มได้
- นาเข้าและบันทึกข้อมูลโดยวิธีการ Key in หรือ Interface
- สามารถน าเข้า และจัดเก็บไฟล์ ข้ อมูล ในรู ปแบบ PDF ผ่ านการ Import file
หรือผ่านเครื่อง Scanner และสามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ไฟล์ข้อมูลได้
- แสดงผลแบบถอนคื น เงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ผ่ า นหน้ า จอและเครื่ อ งพิ ม พ์
โดยสามารถ Export ไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Word Excel และ PDF
2.6 พัฒนาการตรวจสอบและควบคุมความครบถ้วนของข้อมูล
2.7 พัฒนาการกาหนดเลขอ้างอิง (Code) แบบถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน เพื่อใช้สาหรับ
อ้างอิงการค้นหา
2.8 พัฒ นาออกแบบฐานข้อมูล จัดเก็บข้อมูล การอนุมัติถอนคืนเงินรายได้แผ่ นดิน
เพื่อใช้ตรวจสอบและควบคุมการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินซ้าซ้อนหรือเกินวงเงินที่นาส่ง
2.9 พัฒนาระบบตรวจสอบการนาเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเชื่อมโยง New GFMIS
2.10 พัฒนาการรับ - ส่งข้อมูลแบบถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐกับกรมบัญชีกลาง
2.11 พัฒนาระบบการออกรายงาน
2.12 บารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงานเป็นระยะเวลา 2 ปี

3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
9,800,000 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
2,450,000

ไตรมาสที่ 2
2,450,000

ไตรมาสที่ 3
2,450,000

ไตรมาสที่ 4
2,450,000

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. กรมบัญชีกลางสามารถอนุมัติให้ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ ได้ทันภายใน
ปี ง บประมาณที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ได้ น าส่ ง เงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ท าให้ น าเงิ น งบประมาณไปใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และช่วยลดภาระการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีถัดไป
2. ผู้ประกอบการหรือผู้มีสิทธิรับเงิน ได้รับเงินการอนุมัติถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินเร็วขึ้น
เนื่ องจากกระบวนการทางานของระบบฯ มี การตรวจสอบสิ ทธิ์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและความครบถ้ วน
ของเอกสาร ประกอบการพิจารณาก่อนขอทาความตกลงกับกรมบัญชีกลาง ทาให้การพิจารณามีความรวดเร็ว
3. หน่วยงานของรัฐลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสาร
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
1. ระบบถอนคืนรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ พัฒนาขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมบัญชีกลาง ซึ่งเจ้าหน้าที่มีงานหลักและภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ทาให้
การพัฒนาระบบอาจจะไม่ทันตามกรอบเวลาที่กาหนดไว้
2. อธิบ ดีก รมบั ญชีกลางได้มีดาริ ให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้ องร่ว มพิจ ารณาร่างหนั งสื อเวีย น
รวมถึงการนาระบบถอนคืนรายได้แผ่นดินมาใช้ จะขัดแย้งกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือระบบงาน
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานรับผิดชอบหรือไม่ ก่อนแจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐใช้งานระบบถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
ซึ่งทาให้ไม่สามารถดาเนินการแจ้งเวียนหน่วยงานนาร่องทดลองใช้งานระบบตามเวลาที่กาหนดไว้
3. ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน

8. ข้อเสนอแนะ
หลังจากการนาระบบถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับมาใช้งานแล้ว หากเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ในระยะต่อไปควรที่จะพัฒนาไปเป็นการอนุมัติถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ์
มาตรฐานให้ทันสมัย
และเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยงานของรัฐสามารถ
ถอนคืนเงินได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ ลดภาระ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ในปีถัดไป พร้อมทั้ง
ผู้ประกอบการ
มีความพึงพอใจจากการ
ที่ได้รับเงินคืนรวดเร็วขึ้น

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

100

60

70

80

90

100

ที่ดำเนินกำร

ที่

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

5

ต.ค.

5

5

พ.ย.

หมำยเหตุ : (1) แนวทำงกำรขับเคลื่อนภำรกิจของกรมบัญชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2563

9. ทดสอบระบบฯ และปรับปรุงแก้ไขระบบฯ

8. พัฒนำระบบฯ

7. ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และทำสัญญำ

6. จัดทำร่ำง TOR

5. ปรับปรุงระบบฯ หลังกำรทดลองใช้งำน

และสำนักงำนปลัดสำธำรณสุข) และติดตำมประเมินผลกำรใช้งำนระบบฯ

4. เริ่มใช้งำนกับหน่วยงำนนำร่อง 2 หน่วยงำน (กรมทำงหลวง

พร้อมทั้งแจ้งเวียนหน่วยงำนนำร่อง

3. ประชุมร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้ระบบ

2. จัดทำหลักเกณฑ์ คู่มอื กำรปฏิบัตงิ ำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

1. ทดสอบกำรใช้ระบบฯ โดยเจ้ำหน้ำที่กรมบัญชีกลำง

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

5

5

ธ.ค.

5

5

5

ม.ค.

5

5

ก.พ.

5

5

มี.ค.

5

เม.ย.

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

5

มิ.ย.

5

5

ก.ค.

5

5

ส.ค.

5

ก.ย.

4.2 โครงกำรจัดทำระบบถอนคืนเงินรำยได้แผ่นดิน ประเภทค่ำปรับ (1)

5

ต.ค.

5

พ.ย.

5

ธ.ค.

5

ม.ค.

5

ก.พ.

5

มี.ค.

5

เม.ย.

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5

5

มิ.ย.

5

5

ก.ค.

10

10

ส.ค.

10

10

ก.ย.

4.3 โครงการพัฒนาระบบบาเหน็จบานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) (1)
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐบาลมีแนวนโยบายในการเพิ่มความทันสมัยในการทางาน โดยการปรับเปลี่ยนภาครัฐ
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งทาให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ การได้โดยไม่มีข้อจากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา รวมทั้ง
ส่ งเสริ มการน าระบบอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ มาใช้ ในการรั บและจ่ ายเงิ นของหน่ว ยงานภาครั ฐ (e-Payment)
ในทุกภาคส่วน อันจะทาให้ธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้สะดวก และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ประกอบกับกระทรวงการคลังมีแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลัง ดิจิทัล
(Digital MOF) เพื่อรองรับภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่อง ดังนั้นกองบริหารการเบิกจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้าง บาเหน็จบานาญ จึงพัฒนาระบบบาเหน็จบานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital
Pension) ให้ ส อดคล้ องกับ แนวนโยบาย โดยทาการพัฒ นาระบบการเชื่ อมโยงข้อ มูล กั บระบบงาน
ของหน่ว ยงานภายในคือระบบ e-Payroll และระบบงานของหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ฐานข้อมูล
ทะเบียนกลางของกรมการปกครอง (ระบบ Linkage Center) ข้อมูลของกรมบังคับคดี ข้อมูลทะเบียน
ประวั ติ ข้ าราชการอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ จากส านั กงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน เพื่ อ สนั บ สนุ น
กระบวนการพิจารณาสั่งจ่ายเงินเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ในระบบ
บาเหน็จบานาญให้ผู้มีสิทธิได้รับความสะดวกและได้รับเงินดังกล่าวรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบ
Mobile Application เพื่ออานวยความสะดวกให้ กับผู้ รับเบี้ยหวัด บานาญ และบาเหน็จรายเดือน
สามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองและข่าวสารต่าง ๆ จากกรมบัญชีกลางและการคานวณบาเหน็จ
บานาญล่วงหน้าให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาสามารถทราบสิทธิประโยชน์ของตนเองได้ตลอดเวลา
แม้ยังไม่ครบเกษียณอายุราชการ ซึ่งจะทาให้ลดขั้นตอนในการทางานของเจ้าหน้าที่ลดปริมาณเอกสาร
โปร่งใสและตรวจสอบได้ อี กทั้งกรมบัญชีกลางจะมีฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันอย่างครบถ้วน สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อกาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการจ่ายบาเหน็จบานาญ และยังเป็นเครื่องมือในการบริหารเงินงบประมาณของรัฐบาลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
จากการพัฒ นาระบบบาเหน็จบานาญและสวัส ดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension)
ได้เปลี่ยนรูปแบบการทางาน โดยเฉพาะในขั้นตอนของการขอเบิกเงินประเภทต่าง ๆ ที่ส่วนราชการ
ต้นสังกัดจะดาเนินการก่อนส่งให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงิน ซึ่งระบบงานเดิมหากเป็นประเภทเงินที่เคย
ขอเบิกแล้ว รวมถึงการตกเบิกเงินประเภทต่าง ๆ กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ดาเนินการแทนให้ แต่ใน
ระบบงานใหม่นี้ ส่วนราชการจะต้องดาเนินการเอง โดยขั้นตอนการทางานจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ทั้ง รู ป แบบหน้ าจอการท างานที่ แ ตกต่ างจากเดิ ม รวมถึง การออกหลั กเกณฑ์ ก ารปฏิ บัติ ง านขึ้ นใหม่
ดังนั้นจึงจาเป็นต้องกาหนดหน่วยงานนาร่องในการปฏิบัติงานในระบบใหม่ที่กรมบัญชีกลางพัฒนาขึ้น

เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อนาข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้งานในระบบ
ใหม่ที่พัฒนาขึ้นนี้ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ทั้งนี้ ระบบบาเหน็จ บานาญและสวัส ดิการรักษาพยาบาล มีความเกี่ยวข้องกับกรอบ
แนวความคิดในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลางภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้ างความ
สามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขัน กลยุทธ์ 2.2 การใช้มาตรการด้านการคลังการเงินเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงิน
การคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service : ES)
2. สาระสาคัญ
1. ออกระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นระบบบ าเหน็ จ บ านาญและสวั ส ดิ ก าร
รักษาพยาบาล (Digital Pension) ที่พัฒนาขึ้นใหม่
2. ก าหนดแผน พร้ อ มฝึ ก อบรมเตรี ย มความพร้ อ มในการน าระบบบ าเหน็ จ บ านาญ
และสวั ส ดิ การรั กษาพยาบาล (Digital Pension) ที่ พัฒ นาขึ้น ใหม่ไ ปใช้ง านส าหรั บหน่ว ยงานนาร่อ ง
ซึ่งกาหนดให้ครอบคลุมหน่วยงานหลัก ๆ ที่มีความแตกแต่งกันและกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานนาร่อง
สาหรับโครงการนี้
3. ติ ด ตามผลการปฏิบั ติ ง านของหน่ ว ยงานน าร่ อ ง เพื่ อ รวบรวมปั ญ หาอุ ปสรรคที่ เ กิ ด
จากการใช้งานในระบบใหม่มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
4. ปรับปรุงระบบบาเหน็จบานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) จากปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ก่อนกาหนดแผนการดาเนินการสาหรับส่วนราชการอื่นต่อไป
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา
นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ เศรษฐกิจและสังคม กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน แห่งชาติ ฉบับที่ 12
/
/
/
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. มีระบบบาเหน็จ บานาญและสวัส ดิการรักษาพยาบาลที่เป็นมาตรฐาน โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
2. มีฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันอย่าง
ครบถ้วน และผู้บริหารสามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์และกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายบาเหน็จ
บานาญ เพื่อนาเสนอต่อรัฐบาลในการใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารเงินงบประมาณของรัฐบาลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. การตรวจสอบหลักฐานของผู้ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพราะมาจากแหล่งข้อมูล
เดียวกัน ลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน
4. ลดปริมาณเอกสาร ทาให้ประหยัดงบประมาณของทางราชการ
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
1. ต้องพัฒนาระบบฯ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาจ้าง (21 มกราคม 2564)
2. ต้องออกระเบียบหลักเกณฑ์สาหรับการปฏิบัติงานในระบบฯ ที่พัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่อไป
3. ส่ ว นราชการต้ องให้ ความร่ว มมือ ในการปฏิบัติ งานในระบบฯ ที่พั ฒ นาขึ้นใหม่ ซึ่ง มี
รูปแบบการปฏิบัติงานแตกต่างจากเดิม
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บาเหน็จบานาญ

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและ
เป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
กรมบัญชีกลางมีระบบ
ที่เป็นมาตรฐาน โปร่งใส
และตรวจสอบได้ พร้อมทั้ง
มีฐานข้อมูล เพื่อนามา
วิเคราะห์และกาหนด
นโยบายเพื่อนาเสนอต่อ
ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารเงินงบประมาณ
ของรัฐบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ที่ดำเนินกำร

ที่

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

10

ต.ค.

10

10

พ.ย.

5

10

ธ.ค.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

สาหรับหน่วยงานนาร่อง จานวน 1 หน่วยงาน

4. ใช้ระบบงานบาเหน็จบานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล

3. ทดสอบระบบงานบาเหน็จบานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (UAT)

ในการพัฒนาระบบงาน

2. ประชุมหารือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสาหรับนามาใช้

และสวัสดิการรักษาพยาบาล

1. ออกแบบพัฒนาระบบงาน (Prototype) บาเหน็จบานาญ

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

5

ม.ค.

5

ก.พ.

5

มี.ค.

10

เม.ย.

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

5

มิ.ย.

10

ก.ค.

5

ส.ค.

5

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

4.3 โครงกำรพัฒนำระบบบำเหน็จบำนำญและสวัสดิกำรรักษำพยำบำล (Digital Pension) (1)

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

4.4 โครงการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอกาหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบบาเหน็จบานาญ
และสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) (1)
1. หลักการและเหตุผล
กรมบั ญ ชีก ลางได้ ด าเนิน โครงการระบบบ าเหน็ จ บ านาญและสวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาล
(Digital Pension) เพื่ อ ใช้ ท ดแทนระบบบ าเหน็ จ บ านาญ (e-Pension) ซึ่ ง ใช้ ง านมาตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2552 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ โดยปรับปรุง
กระบวนการทางานให้รอบรับการให้บริการบน Digital Platform และรองรับปริมาณงานและข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทางานในระบบที่มีข้อมูลส่วนบุคคลจานวนมากจาเป็นต้องมีการระมัดระวังและดูแล
ในด้านความปลอดภัยของข้อมูล ที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานในระบบ เนื่องจากระบบ
บ าเหน็ จ บ านาญและสวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาล (Digital Pension) มี ผู้ ป ฏิบั ติ ง านในระบบทั้ง ในส่ ว นของ
กรมบัญชีกลางและส่วนราชการต่าง ๆ ที่ใช้งานในแต่ละหน่วยงานจะมีความรับผิดชอบในการทางานในระบบ
ในเรื่องที่ต่างกัน โดยในแต่ละกลุ่มรหัสการใช้งานต้องมีรหัสผู้ปฏิบัติ และผู้อนุมัติ การมอบหมายให้ทาหน้าที่
ต้องมีความชัดเจน รวมถึงต้องมีการกาหนดนโยบายการควบคุมการใช้รหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ประกอบกับในขณะนี้มีส่วนราชการที่ใช้งานระบบบาเหน็จบานาญฯ จานวน 236 แห่ง
ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงมีความจาเป็นต้องกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกาหนด
สิ ท ธิ ก ารเข้ า ใช้ ง านระบบบ าเหน็ จ บ านาญและสวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาล (Digital Pension) เพื่ อ ให้
ทุกหน่ว ยงานมีแนวทางในการดาเนิ น การเรื่องการกาหนดสิทธิผู้ ใช้งานระบบฯ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
มีระบบควบุคม ตรวจสอบการใช้รหัสการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
2. สาระสาคัญ
1. ศึกษาระบบบาเหน็จบานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ในส่ว น
ที่เกี่ยวกับการกาหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบ
2. กาหนดหลั กเกฑณ์และวิธีปฏิ บัติในการขอกาหนดสิ ท ธิการเข้าใช้ งานระบบบ าเหน็ จ
บานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) สาหรับกรมบัญชีกลางและส่วนราชการ
3. เสนอผู้ มี อ านาจพิ จ ารณาเห็ น ชอบ ลงนามเพื่ อ แจ้ ง เวี ย นให้ ส่ ว นราชการทราบ
และถือปฏิบัติ
4. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกาหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบบาเหน็จ
บานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) สาหรับกรมบัญชีกลางและส่วนราชการ
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา
นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ เศรษฐกิจและสังคม กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน แห่งชาติ ฉบับที่ 12
/

ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานสากล
เพื่อรองรับ AEC

พัฒนาสู่รางวัล
ระดับกระทร
วงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
กุมภาพันธ์ 2563 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. กรมบั ญ ชีกลางมีห ลั กเกณฑ์ และวิธี การขอกาหนดสิ ทธิ การเข้ าใช้ งานระบบบาเหน็ จ
บานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension)
2. กรมบั ญชี กลางสามารถก าหนดสิ ทธิ เข้ าใช้ง านระบบบ าเหน็ จบ านาญและสวั ส ดิ การ
รักษาพยาบาล (Digital Pension) ให้แก่ส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. ส่ ว นราชการมี แนวทางในการปฏิ บัติ งานในการขอก าหนดสิ ทธิ การเข้ า ใช้ งาน ระบบ
บาเหน็จบานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ได้อย่างถูกต้อง
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บาเหน็จบานาญ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและ
เป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
กรมบัญชีกลางมีหลักเกณฑ์
และกาหนดสิทธิการใช้งาน
ระบบฯ ให้แก่ส่วนราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

สาหรับส่วนราชการ ฉบับใหม่ ให้สว่ นราชการทราบและถือปฏิบัติ

ระบบบาเหน็จบานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension)

5. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตใิ นการกาหนดสิทธิการเข้าใช้งาน

ให้สว่ นราชการทราบและถือปฏิบัตติ อ่ ไป

4. เสนอที่ปรึกษาฯ/อธิบดีฯ เห็นชอบ ลงนามเพื่อแจ้งเวียน

รักษาพยาบาล (Digital Pension) ให้ครอบคลุมทุกประเภทผู้ใช้งาน

กาหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบบาเหน็จบานาญและสวัสดิการ

3. คณะทางานประชุมกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตใิ นการ

และสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension)

ในการกาหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบบาเหน็จบานาญ

2. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

ร้อยละ

ในส่วนของการกาหนดสิทธิในการเข้าใช้งานระบบ

ร้อยละ
แผน

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

1. ศึกษาระบบบาเหน็จบานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
ม.ค.

5

ก.พ.

10

มี.ค.

15

5

10

เม.ย.

20

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

20

มิ.ย.

5

ก.ค.

5

ส.ค.

5

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

4.4 โครงกำรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบัติกำรขอกำหนดสิทธิกำรเข้ำใช้งำนระบบบำเหน็จบำนำญและสวัสดิกำรรักษำพยำบำล (Digital Pension) (1)

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ด้านที่ 5 ด้านอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
5.1 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมด้านการเงินการคลังและบัญชีภาครัฐ (1)
1. หลักการและเหตุผล
กรมบั ญชีกลางในฐานะหน่ว ยงานกลางมีห น้ าที่เกี่ ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิ น
ของแผ่นดินและของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ ตลอดจนให้คาแนะนาปรึกษาด้านการเงิน
การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุภาครัฐ ตลอดจนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
และการด าเนิ น การเกี่ย วกั บ การก าหนดค่าตอบแทนสวั ส ดิ การ และสิ ท ธิประโยชน์ของบุ คลากรภาครั ฐ
ซึ่งปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้ดาเนินการกระจายอานาจการบริหารงานด้านการเงินการคลังให้แก่ ส่วนราชการ
เพื่อให้มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส่วนราชการ จึงจาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ในกฎระเบียบด้านการเงินการคลังของทางราชการ ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นกลไกในการบริหารงาน
ของส่วนราชการให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
การปฏิ บั ติง านด้ า นการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ ตามกฎระเบี ยบของทางราชการ มี ขั้น ตอน
การปฏิบัติที่ละเอียดและซับซ้อน ซึ่งส่วนราชการต้องถื อปฏิบัติและดาเนินการให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตาม
ก าหนดเวลาด้ ว ยความระมั ด ระวั ง รอบคอบ เพื่ อ มิ ใ ห้ เ กิ ด ผลเสี ย หายแก่ ท างราชการ รวมถึ ง ให้ เ กิ ด
การปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจากกฎระเบียบที่กาหนด จึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก สามารถ
ดาเนินการเรื่องการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการให้เ กิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยรักษาไว้ ซึ่งวินัย
ทางการคลัง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตระหนักถึงความจาเป็น ดังกล่าว จึงได้กาหนดโครงการพัฒนาหลักสูตร
ด้านการเงินการคลังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น
2. สาระสาคัญ
1. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
2. พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
3. ทดสอบระบบ e-Learning
4. ทดลองการใช้และปรับปรุงระบบ e-Learning
5. เวียนหนังสือแจ้งการอบรม
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ เศรษฐกิจและ กค. และ บก.
11 ด้าน สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/
/

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2558 ถึง สิงหาคม 2565
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ระบบ e-Learning เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาด้วยตนเองทาให้ได้ความรู้ ความเข้าใจในด้าน
กฎหมายการคลัง ด้านบัญชีภาครัฐ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้านการตรวจสอบภายในด้านค่าตอบแทน
และสวั ส ดิก าร ด้า นเงิน นอกงบประมาณ ด้ านลู กจ้ าง ด้า นละเมิ ดและแพ่ง ด้า นการรั บ -จ่ ายเงิน ภาครั ฐ
สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาความรู้
ความสามารถ
ด้านการเงินภาครัฐ
ของบุคลากรภาครัฐ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจสามารถนาไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563

2564

2565

1

2

3

4

5

100

100

100

80

85

90

95

100

100

100

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

ที่ดำเนินกำร

ที่

พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ทดสอบระบบ e-Learning

ทดลองการใช้ และปรับปรุงระบบ e-Learning

เวียนหนังสือแจ้งการอบรม

อบรมผ่านระบบ e-Learning ตามแผน

สรุปผลการทดสอบความรู้หลังการอบรม

ปรับปรุงเนื้องหา และระบบ e-Learning

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

5

ต.ค.

5

พ.ย.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรด้านการเงินการคลังภาครัฐ

1.

โครงกำรพัฒนำหลักสูตรด้ำนกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

10

ธ.ค.

10

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

10

ส.ค.

5.1 โครงกำรสัมมนำ/ฝึกอบรมด้ำนกำรเงินกำรคลังและบัญชีภำครัฐ (1)

ก.ย.

ต.ค.

10

พ.ย.

10

ธ.ค.

10

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

10

ส.ค.

ก.ย.

5.2 โครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ (1)
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสื่ออินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของคนไทยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ติ ด ตามข่ า วสารการท าธุ ร กรรมทางการเงิ น ตลอดจนเข้ า ชมสื่ อ ต่ า ง ๆ
ทั้งทางด้านบันเทิง ด้านการศึกษา และขยายวงกว้างไปยังใช้ในการสร้างอาชีพด้วยการขายของผ่านสื่ออีกด้วย
เนื่ องจากการใช้สื่ อ สั งคมออนไลน์ หรื อ Social Media สามารถทาการติ ดต่อ แลกเปลี่ ย นข้อมู ล ข่า วสาร
ที่สามารถปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันระหว่างผู้รับและผู้ส่งได้อย่างรวดเร็ว อาทิ Facebook Line Instagram Twitter
โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือสาคัญในการเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสาร
ซึ่งหลายหน่วยงานได้นา Social Media มาปรับใช้ในการทางานเพื่อพัฒนาคุณภาพของงานให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันได้วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง คนไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
มักจะได้ยินคาว่า ดิจิทัล 4.0 และดิจิทัลไทยแลนด์ บ่อยขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในส่ วนของสถานศึกษา
ได้น า Social Media มาใช้ ในการเรี ย นการสอน ท าให้ ปัจจุบั นนัก เรีย นสามารถศึกษาเรีย นรู้ด้ ว ยตนเอง
ได้ที่บ้าน สาหรับหน่วยงานราชการก็พัฒนารูปแบบการทางานและพัฒนางานโดยมีสื่อต่าง ๆ เข้ามามีบทบาท
สาคัญในการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นองค์กรในยุคดิจิทัล
กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการกาหนดหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงาน
ภาครั ฐ ถือปฏิบั ติ การให้บ ริ การคาแนะนาปรึกษาด้านการเงิน การคลั ง การบัญชี การตรวจสอบภายใน
การบริหารเงินนอกงบประมาณ และการพัสดุภาครัฐ จากภารกิจดังกล่าวทาให้แต่ละปีกรมฯ ต้องดาเนินการ
จัดอบรมแก่บุคลากรภาครัฐเป็นจานวนมาก แต่เมื่อได้นาเทคโนโลยีในการใช้ Social Media ในข้างต้นมา
พิจารณาแล้ว ซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการจัดอบรม ตอบสนองการเป็นหน่วยงานภาครัฐในยุค 4.0 ถือเป็น
การเพิ่มช่องทางในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เนื่องจากลดค่าใช้จ่ ายในการดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรม
อีกทั้งยังเป็นช่องทางที่สะดวกสาหรับวิทยากร ผู้จัดอบรม และผู้เข้ารับการอบรมด้วย ดังนั้น กรมบัญชีกลาง
จึงได้จัดทา “โครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์” ขึ้น
2. สาระสาคัญ
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้ออนไลน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
ที่เชื่อมต่ออิ นเตอร์ เน็ ต ด้ วยช่ องทาง Facebook Live และยั งสามารถทบทวนเนื้ อหาย้ อนหลั งได้ ตลอดเวลา
และลดปริมาณการจัดอบรมในชั้นเรียนด้วย ซึ่งประกอบด้วยการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook
live Join และการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook live Join จัดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live จัดอย่างน้อยเดือนละ 3 ครั้ง
3. กาหนดหัวข้อที่สาคัญของกรมบัญชีกลางในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อนามาถ่ายทอดความรู้
4. ประสานและจัดลาดับการบรรยายของวิทยากร

5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หัวข้อการบรรยาย
6. บรรยายผ่าน Facebook : กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
7. รายงานผลการดาเนินการของโครงการ
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ เศรษฐกิจและ กค. และ บก.
11 ด้าน สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ประโยชน์ที่ คาดว่ าจะได้รั บ ผู้ เข้ าร่ วมโครงการสามารถเรี ยนรู้ ออนไลน์ พร้อมนาความรู้
และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและศึกษาเนื้อหาย้อนหลังได้ตลอดเวลา
และลดปริมาณการจัดอบรมในชั้นเรียนด้วย
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ความพร้อมของอุปกรณ์
2. วิทยากรให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้
3. จานวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้อ งได้รับ ความร่ว มมือ จากวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการในการเรียนรู้ออนไลน์ และได้รับ
การสนับสนุนอุปกรณ์ในการถ่ายทอดความรู้ออนไลน์
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาความรู้
ความสามารถ
ด้านการเงินภาครัฐ
ของบุคลากรภาครัฐ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจสามารถนาไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

80

85

90

95

100

ดาเนินการตามแผนที่สถาบันฯ กาหนด

รายงานผลการดาเนินงานของโครงการ

2.

3.

ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

5

10

ต.ค.

5

พ.ย.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

กาหนดแผนงาน/โครงการ

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

5

ธ.ค.

5

ม.ค.

5

ก.พ.

5

มี.ค.

5

เม.ย.

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

5

มิ.ย.

5.1 โครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ผ่ำนสือ่ ออนไลน์ (1)

5

ก.ค.

10

ส.ค.

20

10

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital CGD : DC)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital CGD : DC)
ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
1.1 การสัมมนา/ฝึกอบรมด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ (1)
1. หลักการและเหตุผล
กรมบั ญ ชีก ลางเป็ น ส่ ว นราชการที่ มีบทบาทในฐานะหน่ ว ยงานกลาง ทาหน้า ที่เ กี่ ย วกั บ
การควบคุมดูแลการใช้จ่ ายเงินของแผ่ น ดินและของหน่ ว ยงานภาครัฐ ให้ เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลางตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจง
และตอบข้อหารือด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน การจัดซื้อจัดจ้างและการพัส ดุ
ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ ค่ า ตอบแทน สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบุ ค ลากรภาครั ฐ
ให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ ดังนั้น บุคลากรของกรมบัญชีกลางทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงจาเป็นจะต้อง
มีความรอบรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติด้านการเงินการคลังที่อยู่ในภารกิจของกรมบัญชีกลาง
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีพฤติกรรมที่เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน
ภาครัฐมิติต่าง ๆ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางาน มีการนาเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
และทางานร่วมกันเพื่อพัฒนากระบวนการทางานหรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัย โดยสามารถ
ให้คาปรึกษา แนะนา ดูแล และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบราชการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งสู่ผลลัพธ์
สุดท้าย คือ ทาให้การบริหารการใช้จ่ายเงินของภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุด
ดังนั้ น กรมบั ญชีกลางได้ต ระหนักถึงความจาเป็น ในการพัฒ นาบุคลากรให้ มีองค์ความรู้
ที่จาเป็นในการปฏิบัติราชการ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาข้าราชการพลเรือนตามนัยมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551
2. สาระสาคัญ
1. ศึกษาข้อมูล และนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแนวทาง
2. ดาเนินการจัดการฝึกอบรม/กิจกรรม ตามแผนที่กาหนด
3. รายงานผลการดาเนินการ
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
3,838,740 บาท
1. รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมของกรมบัญชีกลาง
2. เงินเหลื อจ่ ายจากค่าลงทะเบียนโครงการอบรมหลั กสู ตรประกาศนียบัตรผู้ ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA)
3. รายการค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

-

-

ไตรมาสที่ 3
3,838,740
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธี
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ไปใช้ในการปฏิบัติงานรวมถึงการให้บริการ
แก่หน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. เงื่อนไข/อุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การดาเนินงาน
ของกรมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถนาไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563

2564

2565

1

2

3

4

5

100

100

100

80

85

90

95

100

100

100

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

ที่ดำเนินกำร

ที่

จัดฝึกอบรม/กิจกรรม ตามแผนที่กาหนด

รายงานผลการดาเนินงาน

2.

3.

ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

5

ต.ค.

5

พ.ย.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

ศึกษาข้อมูล และนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแนวทาง

1.

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เพื่อยกระดับบุคลำกรกรมบัญชีกลำงสู่ยคุ ดิจทิ ัล

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

5

ธ.ค.

5

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

5

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

10

ส.ค.

1.1 กำรสัมมนำ/ฝึกอบรมด้ำนควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ (1)

5

ก.ย.

5

ต.ค.

5

พ.ย.

5

ธ.ค.

5

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

5

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

10

ส.ค.

5

ก.ย.

1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. หลักการและเหตุผล
จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อให้เกิดความสูญเสีย
แก่ชีวิต และทรั พย์ สิ น สร้ างความหวาดระแวงต่ อผู้ ที่อาศัยอยู่ ในพื้น ที่ดังกล่ าวตลอดระยะเวลาที่ ผ่ านมา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ การดารงชีพ จนเกิดความตึงเครี ยดและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งกรมบัญชีกลางได้เ ล็งเห็นปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของ
กรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2566
รวม 15 ปี ซึ่งทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผ่อนคลายความตึงเครียดในการดารงชีวิต และเสริมสร้างขวัญ
กาลังใจความสมดุลในด้านการทางาน ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กาหนดไว้
ดังนั้น จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่นที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่ าวจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลาย
ความตึงเครียด และสร้างขวัญ กาลังใจ ความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งเสริมสร้างและทักษะการทางาน
ให้กับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางดังกล่าว
2. สาระสาคัญ
1. ผ่อนคลายความตึงเครียดในการดารงชีพ และสร้างขวัญกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
ที่ป ฏิบั ติ ในพื้น ที่ 3 จั งหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกรมบัญชีกลาง
2. พัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
3. เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งช่วยลดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการในอนาคต
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ เศรษฐกิจและ กค. และ บก.
11 ด้าน สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
พฤศจิกายน 2558 ถึง มกราคม 2565

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

5. งบประมาณ
2,400,000 บาท ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
1,200,000
พ.ศ. 2565
1,200,000

ไตรมาสที่ 2
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากสถาณการณ์ความไม่สงบในพื้นที่และ
มีความพร้อมในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการทางานเป็นทีมที่ดี และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน และเจ้าหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรม
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานเลขานุการกรม
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การดาเนินงาน
ของกรมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ
ในการทางานเป็นทีม
ผ่อนคลายและเกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563

2564

2565

1

2

3

4

5

100

100

100

80

85

90

95

100

100

100

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

วิเคราะห์ขอ้ มูล

เสนออุมตั โิ ครงการ

ดาเนินการตามโครงการ

สรุป และประเมินผลโครงการ

2.

3.

4.

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน
ต.ค.

25

25

พ.ย.

30

ธ.ค.

20

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

25

25

พ.ย.

30

ธ.ค.

1.2 โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ เจ้ำหน้ำที่ของกรมบัญชีกลำงที่ปฏิบัติหน้ำที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้

20

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.3 โครงการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตามภารกิจของกรมบัญชีกลางเชิงรุก
1. หลักการและเหตุผล
กรมบั ญ ชี ก ลางมี ห น้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลและบริ ห ารการใช้ จ่ า ยเงิ น ของแผ่ น ดิ น ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สู งสุด ผ่านยุ ทธศาสตร์ ทั้ง 3 ประเด็น คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นกลไกกากับการเงินการคลั ง
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Smart Regulator : SR) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลัง
เพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service : ES) และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
องค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital CGD : DC) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคประชาสั งคมที่มีความหลากหลายและมี
จานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี นอกจากนี้ได้มีการดาเนินงานที่สาคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง
เช่น โครงการประชารัฐสวัสดิการ เป็นต้น
ปัจ จุ บั นภารกิจของกรมบัญชีกลางขยายขอบเขตการดาเนินงานออกไปเป็นจานวนมาก
ซึ่งเป็ น การทางานที่ต้องใช้ทั้ งกระบวนการคิด และการปฏิบัติที่ทุ่ม เท มุ่งมั่ น และพร้ อมที่จะปรับเปลี่ ย น
ให้ มี ค วามเหมาะสม เพื่ อ ตอบโจทย์ น โยบายต่ า ง ๆ ของรั ฐ บาล ทั้ ง ภารกิ จ หลั ก และภารกิ จ สนั บ สนุ น
เช่น โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(New GFMIS Thai) ได้ถู กพัฒ นาขึ้ น เพื่ อให้ การบริ ห ารการเงิ นการคลั งภาครัฐ มีป ระสิ ทธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น
โดยมุ่ ง เน้ น การรองรั บ ผู้ ใ ช้ ง านจ านวนมาก ซึ่ ง จะเริ่ ม ใช้ ง านระบบ (New GFMIS Thai) ได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 3
สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ประกอบกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและการ
เพิ่มเติมรายการยา เพื่อลดภาระให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน เป็นต้น
จากการดาเนินการข้างต้นได้มีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขทั้งในเรื่องของการออกกฎระเบียบ
หลั กเกณฑ์ แนวปฏิบั ติต่าง ๆ ให้ ถือปฏิ บัติ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทาให้ การปฏิ บัติงาน
มี ค วามยื น หยุ่ น และคล่ อ งตั ว มากขึ้ น รวมทั้ ง ได้ มี ก ารควบคุ ม ดู แ ลให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ร าชการได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของทางราชการได้ในช่องทางต่าง ๆ จึงจาเป็นต้องทาความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ ส่ ว นเสี ย ทุก ภาคส่ ว นที่อ าจได้ รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้น ดัง นั้ น เพื่ อ เผยแพร่ ข้อ มู ล
การชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทั้งการนาเสนอภารกิจของกรมบัญชีกลางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยใช้เครื่องมือในการสื่อสารที่ทันสมัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม
กรมบัญชีกลางจาเป็นต้องดาเนินโครงการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตามภารกิจของกรมบัญชีกลางเชิงรุก

2. สาระสาคัญ
1. ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ โดยศึกษาแนวทาง รูปแบบ กิจกรรม
และช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมและครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น จัดทาเอกสาร
สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ข่าวแจก บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารลงเว็บไซต์ สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
Social Media เป็นต้น
2. รวบรวม และจัดทาแผนประชาสั มพันธ์ โดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
ครอบคลุมภารกิจของกรมฯ และนโยบายต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้มีความพร้อมในการประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดาเนินกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ และดาเนินการด้านสื่อมวลชน เช่น การเชิญสื่อมวลชน
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น
4. ติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์การนาเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องจากสื่อต่าง ๆ เพื่อเสนอ
ผู้บริหาร รวมทั้งวางแผนการบริหารข่าวและแนวทางการแก้ไขกรณีเกิด ผลกระทบทางลบต่อภาพลักษณ์
ของกรมบัญชีกลาง
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ เศรษฐกิจและ กค. และ บก.
11 ด้าน สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
3,651,900 บาท งบประมาณรายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (งบดาเนินงาน)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
60,000
พ.ศ. 2565
350,000

ไตรมาสที่ 2
70,596
1,000,000

ไตรมาสที่ 3
76,304
1,000,000

ไตรมาสที่ 4
95,000
1,000,000

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. กลุ่ มเป้ าหมายได้ทราบข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์จากการดาเนินงานตาม
ภารกิจของกรมฯ และนโยบายต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์
จากหลาย ๆ ช่องทาง โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากล
2. เกิดการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์ กรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการทุจริต
ภาครัฐ และความโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที ทันต่อสถานการณ์ในกรณีจาเป็นเร่งด่วน
และลดปัญหาที่อาจเกิดผลกระทบต่อกรมบัญชีกลาง
4. พัฒนาหรือปรับปรุง งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการ
หรือความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย
5. ติดตามประเมินผล และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการข่าวอย่างใกล้ชิด
6. เป็นการสร้างเครือข่าย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสื่อมวลชน
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานเลขานุการกรม
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การดาเนินงาน
ของกรมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับรู้ผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจ
ของกรมบัญชีกลาง

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563

2564

2565

1

2

3

4

5

100

100

100

80

85

90

95

100

100

100

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

รวบรวม และจัดทาแผนประชาสัมพันธ์

ดาเนินกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ และดาเนินการด้านสื่อมวลชน

ติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์การนาเสนอข่าว

2.

3.

4.

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

2

5

8

8

ต.ค.

2

5

พ.ย.

2

5

ธ.ค.

2

5

ม.ค.

2

5

ก.พ.

2

5

มี.ค.

2

5

เม.ย.

2

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

2

5

มิ.ย.

2

5

ก.ค.

2

5

ส.ค.

2

5

ก.ย.

1.3 โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของกรมบัญชีกลำงเชิงรุก

2

5

8

8

ต.ค.

2

5

พ.ย.

2

5

ธ.ค.

2

5

ม.ค.

2

5

ก.พ.

2

5

มี.ค.

2

5

เม.ย.

2

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

2

5

มิ.ย.

2

5

ก.ค.

2

5

ส.ค.

2

5

ก.ย.

1.4 โครงการปรับปรุงวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (1)
1. หลักการและเหตุผล
ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 สานักงาน ก.พ.
มอบอานาจให้ อ.ก.พ. กรม ดาเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
สาหรับ ผู้ ปฏิบั ติงานที่มีป ระสบการณ์ (ตาแหน่งประเภททั่ว ไป) และตาแหน่งประเภทวิช าชีพเฉพาะและ
ต าแหน่ ง ประเภทเชี่ ย วชาญเฉพาะ โดยวางหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ระเมิ น บุ ค คลทั้ ง ระบบ ทั้ ง นี้ อ.ก.พ.
กรมบัญชีกลางได้กาหนดขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลและวิธีประเมินผลงานของบุคคล โดยเน้นคัดเลือกบุคคลที่
มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ผ่านการสอบข้อเขียนเป็นวิธีหนึ่ง
ที่ อ.ก.พ. กรมนามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วยงานกลางในการดาเนินการจัดสอบข้อเขียน และกาหนดให้ผู้มีสิทธิ
เข้ า รั บ การสอบคั ด เลื อ กเดิ น ทางมาสอบยั ง สถานที่ ที่ก าหนด เช่ น ข้ า ราชการสั ง กั ด ส่ ว นกลางจั ด สอบที่
กรมบั ญ ชี ก ลาง ข้ า ราชการส่ ว นภู มิ ภ าคจั ด สอบที่ ส านั ก งานคลั ง เขต โดยมอบหมายให้ ค ณะกรรมการ
สอบข้ อ เขี ย นที่ ก รมแต่ ง ตั้ ง เดิ น ทางไปรั บ - ส่ ง ข้ อ สอบและกระดาษค าตอบ และเป็ น ผู้ สั ง เกตการสอบ
ในส่วนภูมิภาค และด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
กรมบัญชีกลางจึงปรั บเปลี่ย นวิธีการสอบข้อเขียน โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
จั ด สอบและส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล การท าข้ อ สอบของผู้ เ ข้ า สอบ ซึ่ ง จะช่ ว ยประหยั ด เวลาและทรั พยากรอื่ น ๆ
เช่น กระดาษ ค่าจัดพิมพ์ แรงงาน หรือแม้แต่พื้นที่จัดเก็บ ซึ่งทาให้ลดขั้นตอนการทางานลงได้ ทาให้ประหยัด
สะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสอบการรับ - ส่งข้อสอบ จัดเก็บข้อสอบ และการวัดผลการสอบ
ดังนั้ น กองบริ หารทรัพยากรบุคคลในฐานะหน่วยงานที่กากับดูแลเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จึงต้องปรับปรุงวิธีการสอบคัดเลือกให้เกิดความสะดวกและทันสมัยยิ่งขึ้น
2. สาระสาคัญ
1. ทบทวน วิเ คราะห์ และสรุป ปัญ หาอุป สรรคที่เ กิด ขึ ้น จากการสอบข้อ เขีย น โดยใช้
คอมพิวเตอร์ในการประเมินความรู้ ความสามารถบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
2. จัด ท าแนวทาง ขั ้น ตอน และวิธ ีก ารสอบคัด เลือ กบุค คลในการประเมิน ความรู้
ความสามารถเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3. เสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบแนวทางการดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคล
4. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
5. ดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง มิถุนายน 2564
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. มีวิธีก ารจั ดสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลื อกบุคคลในการแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งในระดั บ
ที่สูงขึ้นที่สะดวก ทันสมัย ประหยัดเวลา และทรัพยากรอื่น ๆ เช่น กระดาษค่าจัดพิมพ์ แรงงาน และพื้นที่
จัดเก็บ เป็นต้น
2. ข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การบริหารงานบุคคล
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
มีแนวทางในการจัดสอบ
ข้อเขียนที่สะดวก ทันสมัย
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ร้อยละ

ความรู้ ความสามารถเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ้น

ร้อยละ

เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ้น

แผน
ร้อยละ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร้อยละ

เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ้น

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ้น

แผน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

แผน

เสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบแนวทางการดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคล

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

แผน

จัดทาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลในการประเมิน

ต.ค.

พ.ย.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

5.

4.

3.

2.

เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ้น

ร้อยละ

โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการประเมินความรู้ ความสามารถบุคคล

ร้อยละ

แผน

แผน

ทบทวน วิเคราะห์ และสรุปปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการสอบข้อเขียน

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
ธ.ค.

20

ม.ค.

20

10

ก.พ.

10

10

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

1.4 โครงกำรปรับปรุงวิธกี ำรสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้ำรำชกำรให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นด้วยวิธกี ำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (1)

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.5 โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Sarabun System (1)
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวปฏิบัติในการรับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอให้ส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลตามระเบียบ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ าด้ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ใช้ไปรษณีย์ อิเล็ กทรอนิกส์
เป็นช่องทางในการรับ - ส่งหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการ และให้สานักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลัก
ร่ว มกับ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง กาหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่ ว นราชการต่าง ๆ ติดต่อ
ราชการระหว่างกันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าสอดคล้องกับแนวทาง
ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
กรมบั ญชีกลางในฐานะหน่ว ยงานนาร่องตามมติคณะอนุกรรมการพัฒ นาระบบราชการ
เกี่ย วกับ การส่ งเสริ มและยกระดับ การอานวยการความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
และการประกอบธุรกิจ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ให้กรมบัญชีกลางเป็น
1 ใน 25 หน่วยงานนาร่องการดาเนินการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ - ส่งหนังสือราชการระหว่างส่วน
ราชการที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล ประกอบกั บ ภารกิ จ ของกรมบั ญ ชี ก ลางที่ ป ฏิ บั ติ ง านในฐานะหน่ ว ยงานกลาง
และในฐานะส่วนราชการที่ปฏิบัติงานทั้งในฐานะการกากับดูแลส่วนราชการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ ด้านการเงินการคลังและการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านทางด้ า นบั ญ ชี รวมถึ ง การปฏิบั ติ ง านต่ า ง ๆ ในฐานะส่ ว นราชการภายใต้ ก ารกากั บ ดู แ ลของ
กระทรวงการคลัง และการดาเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงการคลัง และของรัฐบาล ซึ่งทาให้
แต่ละวันกรมบัญชีกลางบริหารจัดการเบิกจ่ายกระดาษ เพื่อรับ - ส่งเป็นหนังสือราชการไปยังส่วนราชการต่าง ๆ
อยู่ ที่ 25,500 แผ่ น ซึ่ งเมื่ อน ามาคานวณเป็น จานวนเงิน เฉลี่ ยอั ตราการใช้ กระดาษมี มูล ค่ า 9,000 บาท
(เก้าพันบาทถ้วน) ต่อวัน
กรมบัญชีกลาง โดยสานักงานเลขานุการกรม ซึ่งมีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการรับ - ส่งหนังสือ
ราชการไปยังส่ ว นราชการต่าง ๆ ภายนอกกรมบัญชีกลาง และหน่ว ยงานภายในกรมบัญชีกลางทั้งหมด
เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น และมีแนวคิดดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการร่วมส่งเสริมสนับสนุนการรับ - ส่ง
หนังสือราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังเป็นการดาเนินการตามนโยบายของกรมบัญชีกลาง
ในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพั ฒนาระบบงาน ให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามนโยบาย CGD
Transformation รวมถึงแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF Big deal) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดั บ กระบวนการท างานด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Operation) และยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4
การบู รณาการและยกระดับ โครงสร้ างกระบวนการทางานสู่เทคโนโลยีดิจิทัล (Advance Infrastructure)
รวมถึงการตอบสนองแผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
“รุกไปข้างหน้าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม” และแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งแข่งขันได้ คือได้ส่งเสริมการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการทางาน
ให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาประเทศ

2. สาระสาคัญ
1. จัดส่งที่อยู่ในการรับ - ส่งหนังสือราชการให้สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางของกรมบัญชีกลาง ในการรับ - ส่งหนังสือราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ
2. เป็นข้อตกลงกระทรวงการคลังในการใช้หนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
เป็นเอกสารทางการเงินในการจัดส่งให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินด้วยวิธีกราดภาพ (Scan)
3. ศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กั บระบบลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยหารือร่วมกับกองกฎหมายและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ เศรษฐกิจและ กค. และ บก.
11 ด้าน สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. เพิ่ มช่อ งทางการรั บ - ส่ งหนัง สื อราชการส าหรับ หน่ ว ยงานราชการต่า ง ๆ ที่ มีฐ านะ
เป็นนิติบุคคล เพื่ออานวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และเป็นการขับเคลื่อนองค์กรโดยนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการทางาน
2. ส่ งเสริ มกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่ ส นับสนุนให้ ห น่ว ยงานราชการนาเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการทางาน เพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายหรือระเบียบให้เกิดประสิทธิภาพ (Make the Law
In force)
3. ลดขั้ น ตอนและกระบวนการท างานของเจ้ า หน้ า ที่ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ร วดเร็ ว ขึ้ น
และส่งผลให้สามารถไปพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของเจ้าหน้าเพื่อขับเคลื่อนองค์กรในด้านต่าง ๆ ได้ในอนาคต
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
กรมบั ญชีกลางมีภ ารกิจ เกี่ยวกับการออกระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ
เช่น ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเงินการคลัง และด้านบัญชี ทาให้หนังสือราชการบางประเภทไม่สามารถรับ - ส่ง
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

8. ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการหารือ และหาทางออกร่วมกันในการพิจารณาเกี่ยวกับหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมฯ ให้สามารถ
ดาเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ให้บุคลากรกลุ่มงานสารบรรณ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานกลาง
ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางานและขั้นตอนการทางานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานเลขานุการกรม
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การดาเนินงาน
ของกรมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
เพิ่มช่องทางการรับ-ส่งหนังสือ
ราชการสาหรับหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ เป็นการ
ลดขั้นตอน และกระบวนการ
ทางาน สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้รวดเร็วขึ้น

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2
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4

5

100

-

60

70

80

90

100

แผน
ร้อยละ

ขอตกลงกระทรวงการคลัง เพื่อขอใช้หนังสือราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์

เป็นเอกสารเพื่อจัดส่งให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
แผน
ร้อยละ

ศึกษาแนวปฏิบัตแิ ละกาหนดมาตรฐานการใช้งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผ่านรายการกราฟภาพแทนฉบับจริง

ร้อยละ

ร้อยละ

ดิจทิ ัล (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการรับ-ส่งหนังสือราชการ

ในการปฏิบัตงิ าน

แผน

จัดส่งที่อยู่ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ให้สานักงานพัฒนารัฐบาล
แผน

ร้อยละ

ลายนิ้วมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมจัดทาคู่มอื

แผน

ทดสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเชื่อมโยงเข้ากับระบบ

3

ต.ค.

3

พ.ย.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

6.

5.

4.

3.

2.

ร้อยละ

และขอหารือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองกฎหมาย

ร้อยละ

แผน

แผน

ขอตกลงกระทรวงการคลัง เรื่อง การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

4

ธ.ค.

10

ม.ค.

10

ก.พ.

20

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

5

ส.ค.

5

ก.ย.

1.5 โครงกำรระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E- Sarabun System (1)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.6 โครงการพัฒนาระบบแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง (e-Plan) (1)
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้กาหนดให้ “ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
โดยจัดทาเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
แผนปฏิบัติราชการฯ ถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งยังเป็น
กรอบในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
กับนโยบายรัฐบาลที่จะใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0
ซึ่งส่ งผลให้ ร ะบบราชการ ซึ่งเป็ น กลไกหลั กในการขับเคลื่ อนนโยบายดังกล่ าวให้ต้องปรับตัว และภาครัฐ
ต้องปรับตัว และต้องพลิกโฉมเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทาให้ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทางานใหม่
ประกอบกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง องค์ ก รด้ ว ยระบบดิ จิ ทั ล (Digital CGD : DC)
กองยุทธศาสตร์และแผนงานในฐานะหน่วยงานที่กากับดูแลการปฏิบัติงานในภาพรวมของกรมบัญชีกลาง
จึงได้จัดทาโครงการบริหารจัดการระบบแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง (e-Plan) ขึ้นมา เพื่อใช้ในการ
ติดตามตรวจสอบผลการดาเนิน งานของหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลาง แทนการรายงานเป็น กระดาษ
ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการลดขั้นตอน เพิ่มความคล่องตัว และมีฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารสามารถนาไปวิเคราะห์
ตรวจสอบและประเมินผลต่อไปได้
2. สาระสาคัญ
1. ตรวจสอบ ทดสอบความพร้อมของระบบงาน
2. จัดอบรมการใช้งานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. แก้ไข ปรับปรุงระบบงาน
4. เปิดระบบ และตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานประจาเดือน และไตรมาส
(เมื่ออธิบดีฯ ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการฯ)
5. รายงานผลการดาเนินงานเสนออธิบดีฯ เพื่อพิจารณา
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ เศรษฐกิจและ กค. และ บก.
11 ด้าน สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ลดขั้นตอนในการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
ภายในกรมบัญชีกลาง
2. ผู้ปฏิบัติสามารถทางานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น
3. ติดตามการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่ว ยงานภายใน
กรมบัญชีกลางได้รวดเร็ว
4. ลดกระดาษในขั้นตอนการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
5. ผู้บริหารมีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การดาเนินงาน
ของกรมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว
คล่องตัว สามารถนาข้อมูล
มาใช้ในการตัดสินใจ
เชิงนโยบายได้

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ร้อยละ

แก้ไข ปรับปรุงระบบงาน

เปิดระบบรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน และประจาไตรมาส

(เมื่ออธิบดีฯ ประกาศใช้แผนปฏิบัตริ าชการฯ)

3.

4.
แผน
ร้อยละ

รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน และรายไตรมาส

เสนออธิบดีฯ เพื่อพิจารณา

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

20

ต.ค.

10

พ.ย.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

5.

แผน

จัดอบรมการใช้งานให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส่วนกลาง)

2.

ร้อยละ

แผน

ตรวจสอบ ทดสอบความพร้อมของระบบงาน

1.

ร้อยละ

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

10

ธ.ค.

10

ม.ค.

7

ก.พ.

7

มี.ค.

3

3

เม.ย.

3

3

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

3

3

มิ.ย.

3

3

ก.ค.

3

3

ส.ค.

3

3

ก.ย.

1.6 โครงกำรพัฒนำระบบแผนปฏิบัติรำชกำรของกรมบัญชีกลำง (e-Plan) (1)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.7 โครงการวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรองรับการทางานภายใต้บริบท
ที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (1)
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
ที่พัฒ นาแล้ว ด้วยการพัฒ นาตามปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้บรรลุวิสั ยทัศน์ดังกล่าว รัฐบาลจึงมี
นโยบายที่จะใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
กรมบั ญชีกลางเป็ น หน่ ว ยงานที่ ทาหน้าที่กากับดู แล (Regulator) โดยก าหนดมาตรฐาน
หลั ก เกณฑ์ แนวปฏิ บั ติ ด้ า นกฎหมายการคลั ง การบั ญ ชี การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ บริหารงานบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ และความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และให้บริการ (Service Provider) ทางด้านการเงินการคลังผ่านการเบิกจ่าย
และบริหารการใช้จ่ายเงินทั้งที่เป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและ
ความยั่งยืนทางการคลัง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ รวมทั้งดาเนินการบริหารเงินสดภาครัฐ บริหาร
การรับ - จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากบทบาทภารกิจของกรมบัญชีกลางทาให้กรมบัญชีกลาง
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล จะเห็นได้จากการรับมอบหมายโครงการ e-Payment ภาครัฐ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment Master Plan เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด
(Cashless Society) ประกอบด้วย
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ - จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหาร
จัดการด้านการเงินของหน่วยงานของรัฐอย่างครบวงจร ทั้งการรับเงินจากประชาชนและภาคธุรกิจการนาเงิน
ส่งคลัง และการเบิกจ่ายเงินให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทาให้กระบวนการ
รับ - จ่ายเงินภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ลดโอกาสการทุจริต
2) โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นดาริของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางที่ทาให้หน่ว ยงานภาครัฐ สามารถจ่ายเงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือให้แก่
ประชาชนผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย หรื อ ผู้ ที่ รั ฐ ต้ อ งการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ โดยตรง ถู ก กลุ่ ม เป้ า หมายไม่ ซ้ าซ้ อ น
และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งยังสามารถบริหารจัดการและประเมินผลประสิทธิภาพของเงินช่วยเหลือต่าง ๆ
ได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการยกระดับกระบวนการทางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับภารกิจการจ่ายเงินสวัสดิการ
สังคมให้แก่ประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ โดยกรมบัญชีกลางทาหน้าที่ในการจัดทาฐานข้อมูลผ่านระบบบูรณาการ

ข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เพื่อใช้ในการจ่ายเงินสวัสดิการสังคม จานวนทั้งสิ้น 44 สวัสดิการ
(แบ่งเป็นสวัสดิการที่จ่ายเป็นตัวเงิน 27 สวัสดิการ และสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน 17 สวัสดิการ) จัดทาบัตร
รวมทั้งเบิกจ่ายเงินให้กับประชาชนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการของรัฐกว่า 20 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ เพิ่ ม มากขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. 2561 ส่ ง ผลให้
กรมบัญชีกลางมีจานวนผู้รับบริการที่เป็นหน่วยงานของรัฐเพิ่มมากขึ้นกว่า 8,000 หน่วย ได้แก่ ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
องค์กรมหาชน ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐตาม
ที่กฎหมายกาหนด
ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ ก รมบั ญชี ก ลางมีรู ป แบบในการบริ ห ารจั ดการที่ มี ความยื ด หยุ่ น คล่ องตั ว
สามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ในยุคดิจิทัล และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนรองรับ
ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการเตรียมความพร้อมในการปรับตัว และพัฒนา
การทางานเดินหน้ายกระดับขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) มุ่งเน้นการให้บริการ
อย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อ ความคาดหวังของทุกภาคส่วนในสังคม (HumanCentered Design) เพื่อให้เป็นไปในทิศทางนโยบายภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล จึงได้จัดทา
โครงการวิเ คราะห์ การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างของกรมบั ญ ชี กลาง โดยเฉพาะการด าเนิ น การในระดั บพื้ น ที่
(Area Based) ตลอดจนพิ จ ารณาทบทวนแนวทางการก าหนดและแบ่ ง เขตพื้ น ที่ข องส านั ก งานคลั ง เขต
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง ซึ่งสานักงานคลังเขตถือเป็นผู้แทน (Represent) และกลไก
สาคัญของกรมบั ญชีกลางที่ จะมีบ ทบาทส าคัญในการกากับดูแล ถ่ายทอดทิศทางนโยบายจากส่ วนกลาง
กระจายลงสู่การปฏิบัติสาหรับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยสานักงานคลังจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศในภาพรวมต่อไป
2. สาระสาคัญ
วิเคราะห์ ทบทวนหน้าที่และอานาจ รวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
เพื่ อ วางแนวทางในการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งการท างานของกรมบั ญ ชี ก ลางให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น คล่ อ งตั ว
และรองรับการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในระดับพื้นที่ (Area Based) มุ่งเน้นการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค โดยเป็นการมุ่งเน้นพิจารณาความเหมาะสมในประเด็นการกาหนดจานวน และสานักงานคลัง
จังหวัดในเขตพื้นที่ขึ้นใหม่
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ เศรษฐกิจและ กค. และ บก.
11 ด้าน สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
กรมบัญชีกลางมีรูปแบบและโครงสร้างการทางานที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ลดช่องว่าง/
ข้อจากัดในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ทั้งส่วนราชการส่วนกลาง และส่วนราชการส่วนภูมิภาค ตอบสนองต่อ
ความคาดหวังทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของประเทศ
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
เนื่ อ งจากกรมบั ญ ชีก ลางได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง โครงสร้า งการแบ่ ง ส่ ว นราชการภายใน
กรมบัญชีกลาง และทบทวนการจัดโครงสร้างของส่วนราชการในภู มิภาคตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 4 เมษายน 2560 เพื่ อ รองรั บ การท างานตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งจากการดาเนินการดังกล่าว พบว่า การกาหนด
แบ่งเขตพื้นที่ของสานักงานคลังเขตยังไม่สอดคล้องกั บประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารจังหวัดและ
กลุ่ มจั งหวัดแบบบู รณาการ จึ งทาให้ โครงสร้างของกรมบัญชีกลาง ยังไม่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
และการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของรัฐบาลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การดาเนินงานของ
กรมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลการวิเคราะห์การปรับปรุง
โครงสร้างของกรมบัญชีกลาง
สามารถรองรับการทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

100

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

และโครงสร้างของกรมบัญชีกลาง

เสนอผลการวิเคราะห์ตอ่ ที่ปรึกษาฯ

แผน

วิเคราะห์ ทบทวนการปรับปรุงบทบาทภารกิจ

40

ต.ค.

10

พ.ย.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

3.

2.

ร้อยละ

การแบ่งส่วนราชการภายในกรมบัญชีกลางของสานักงาน ก.พ.ร.

ร้อยละ

แผน

แผน

ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้องในการจัดโครงสร้าง

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

10

ธ.ค.

20

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

1.7 โครงกำรวิเครำะห์กำรปรับปรุงโครงสร้ำงเพื่อรองรับกำรทำงำนภำยใต้บริบทที่เปลีย่ นแปลงในยุคดิจิทัล (1)

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.8 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกรมบัญชีกลาง (1)
1. หลักการและเหตุผล
รัฐ บาลได้มีน โยบายในการนาโมเดล Thailand 4.0 มาใช้ในการพัฒนาประเทศโดยการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งระบบราชการ ถือเป็น
ฟันเฟืองสาคัญที่ทาให้นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลเกิดการขับเคลื่อน ดังนั้นระบบราชการไทยต้องปรับเปลี่ยน
ให้เป็นระบบราชการ 4.0 ทั้งแนวคิดและวิธีการทางานใหม่เป็นระบบราชการที่เท่าทันและมีความคิดริเริ่ม
(Smart & Innovative Government) ต้องทางานโดยเตรียมการไว้ล่วงหน้า และมีการวิเคราะห์ความเสี่ ยง
สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มเข้ามาใช้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างทันเวลา
กรมบั ญ ชี ก ลางเห็ น ความส าคั ญ ของการสร้ า งนวั ต กรรมภายในองค์ ก รกรมบั ญ ชี ก ลาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและประชาชน พร้อมทั้งเป็นการสร้างขีดความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงให้กับบุคลากรของ
กรมบัญชีกลางได้ตระหนักถึงความสาคัญของสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล จึงได้จัดทาโครงการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกรมบัญชีกลางขึ้น
2. สาระสาคัญ
กาหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับจัดประกวดรางวัลนวัตกรรม
ของกรมบัญชีกลาง
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ เศรษฐกิจและ กค. และ บก.
11 ด้าน สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
พฤศจิกายน 2563 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
106,000 บาท กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
106,000
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
กรมบัญชีกลางมีการสร้ างนวัตกรรมภายในองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การดาเนินงานของ
กรมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ร้อยละ

กรมบัญชีกลาง เสนอคณะกรรมการพิจารณา

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้คะแนน

ประกาศผลการตัดสินรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง

แผน

ร้อยละ

กรมบัญชีกลาง

พิจารณาคัดกรองผลงานที่มคี วามสมบูรณ์ตามเงื่อนไข พร้อมทั้งเสนอ

แผน

แจ้งหลักเกณฑ์ และรายละเอียดการประกวดรางวัลนวัตกรรม

ต.ค.

10

พ.ย.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

5.

4.

3.

แผน

กาหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาการประกวดรางวัลนวัตกรรม

2.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

กาหนดองค์ประกอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลนวัตกรรม

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

15

ธ.ค.

15

ม.ค.

15

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มิ.ย.

15

ก.ค.

15

ส.ค.

15

ก.ย.

1.8 โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อรองรับกำรเปลีย่ นแปลงของกรมบัญชีกลำง (1)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.9 โครงการ "ส่งตรงข่าวสารวินัย คุณธรรม จริยธรรม"
1. หลักการและเหตุผล
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มี เ ป้ า หมายหนึ่ ง เพื่ อ ให้ มี ร ะบบบริ ห าร
จัดการภาครั ฐ ที่มีป ระสิ ทธิภ าพ ทัน สมัย โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิช อบ โดยกาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคม
ซึ่งกระทรวงการคลั งในฐานะหน่ ว ยงานกลางจึง ได้กาหนดแผนงานต่าง ๆ ให้ ส อดคล้ องและสอดรั บ ตาม
ยุทธศาสตร์ ดังกล่ าวในยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างเป็นธรรมาภิบาลและ
เป็นมืออาชีพ รวมทั้งแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital CGD : DC)
ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแก่องค์กร โดยบุคลากรเป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ
ทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดประโยชน์ของแผ่นดินเป็นสาคัญ กรมบัญชีกลางจึงเห็นควรจัดทาโครงการ
“ส่งตรงข่าวสารวินัย คุณธรรม จริยธรรม” เพื่อปลุกจิตสานึก ค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม และสร้างเสริม
วินั ย ให้ แก่บุ คลากรของกรมบั ญชีกลาง ได้มีความตระหนัก ในเรื่องของการประพฤติ ปฏิบัติ อย่างโปร่งใส
มีวินัย คุณธรรม และเพื่อเป็นเครื่องมือป้องกั นการทุจริตประพฤติมิชอบและป้องกัน การกระทาผิดวินัยได้
อีกทางหนึ่ง
2. สาระสาคัญ
เผยแพร่และประชาสัมพัน ธ์ความรู้เกี่ยววินัย คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง การประพฤติ
ปฏิบัติตนที่อาจเข้าข่ายในเรื่องของผลประโยชน์ทั บซ้อนให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลาง โดยจัดทาสรุปย่อ
ในลัก ษณะ Infographic และส่ งตรงไปยังบุคลากรของกรมบัญชีกลางแต่ละคนผ่ านระบบ e-Office รวมถึง
เผยแพร่ทาง Intranet กรมบัญชีกลาง จานวน 12 ครั้ง
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
บุคลากรของกรมบัญชีกลางมีแนวทางการประพฤติ ปฏิบัติที่ดี มีความรู้ในเรื่องของวินัย
คุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น เรียนรู้และปรับปรุงตนให้ดีขึ้น รวมทั้งก่อให้เกิดความตระหนักและมีจิตสานึก
รั บ ผิ ดชอบในการเป็ น ข้าราชการที่ดี รั กษาเกียรติแ ละศักดิ์ศรีของการเป็นข้า ราชการ และบุคลากรของ
กรมบัญชีกลาง
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
ขององค์กร

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
จานวนการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์
ผลลัพธ์ (Outcome)
บุคลากรมีแนวทางประพฤติ
ปฏิบัติ และมีความรู้
เรื่องของวินัย คุณธรรม
จริยธรรมมากขึ้น

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563

ค่าเป้าหมาย
2564

เกณฑ์การให้คะแนน

2565

1

2

3

12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง

-

-

8 ครั้ง

4

5

10 ครั้ง 12 ครั้ง

ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อจัดทาเนื้อหาเผยแพร่

จัดส่งข้อมูลทางระบบ e-Office/Intranet

สรุปผลการดาเนินงาน

2.

3.

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
แผน

ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

4

4

ต.ค.

4

4

พ.ย.

4

4

ธ.ค.

4

4

ม.ค.

4

4

ก.พ.

4

4

มี.ค.

4

4

เม.ย.

4

4

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

4

4

มิ.ย.

4

4

ก.ค.

1.9 โครงกำร "ส่งตรงข่ำวสำรวินัย คุณธรรม จริยธรรม"

4

4

ส.ค.

4

4

4

ก.ย.

4

4

ต.ค.

4

4

พ.ย.

4

4

ธ.ค.

4

4

ม.ค.

4

4

ก.พ.

4

4

มี.ค.

4

4

เม.ย.

4

4

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

4

4

มิ.ย.

4

4

ก.ค.

4

4

ส.ค.

4

4

4

ก.ย.

1.10 โครงการขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นประเภทอานวยการ ระดับสูง
ตามแผนการกาหนดตาแหน่งเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของกรมบัญชีกลาง
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ได้มุ่งเน้นให้บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี คนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดยภาครัฐจะต้องมีการบริหารกาลัง คนที่มีความ
คล่ อ งตั ว และยื ด หยุ่ น มี ก ารเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพภายใต้ ห ลั ก ระบบคุ ณ ธรรม ปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนกาลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหาการคัดเลือก การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อ
ให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยนและโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับได้อย่างคล่องตัว
รวมทั้งทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสม สอดคล้องกับภาระงาน
ดังนั้น โครงการดังกล่าวจึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ยุ ทธศาสตร์ ที่ 6 การบริห ารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิช อบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยเน้นให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดี มีการปฏิรูประบบบริหารกาลังคนภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 กาหนดให้
กรมบั ญชีกลางมีภ ารกิ จ เกี่ย วกับ ควบคุ มดูแลการใช้จ่า ยเงิน ของแผ่ นดิ นและหน่ว ยงานภาครั ฐ ให้ เ ป็นไป
โดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลางให้ หน่วยงาน
ภาครั ฐ ถื อปฏิ บั ติ การให้ บริ การค าแนะน าปรึ กษาด้ านการเงิ นการคลั ง การบั ญชี การตรวจสอบภายใน
การบริ ห ารเงิน นอกงบประมาณ การให้ บ ริก ารพั ส ดุ ภ าครัฐ การด าเนิ นการเกี่ยวกับการบริ หารเงิ นนอก
งบประมาณ และการพัสดุภาครัฐ การดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังให้มีการใช้จ่ายอย่างเพียงพอ
และการเสนอแนะข้อมูลในเชิงนโยบายการคลังแก่ฝ่ายบริหาร โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดาเนินการเกี่ยวกับการประเมิ นผลการคลังภาครัฐ การกากับดูแล
นโยบายและมาตรฐานค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ โดยแบ่งส่วนราชการ
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
โครงสร้าง
แบ่งส่วนราชการ
ราชการบริหารส่วนกลาง
- กลุ่มวิชาการ
- กอง
- หน่วยงานเทียบกอง
- สานักงานคลังเขต
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
- สานักงานคลังจังหวัด
รวม

จานวน
(หน่วยงาน)

ระดับตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ (อัตรา)
อานวยการ
วิชาการ
ระดับต้น
สูง
เชี่ยวชาญ

3
17
3
9

2
-

15
3
9

3
-

76
108

2

76
103

3

จากรูปภาพ รวมโครงสร้างภายในภายใต้การแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงฯ จานวน
108 หน่วยงาน โดยมีกองตั้งใหม่ 2 หน่วยงาน (กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
และกองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) และกาหนดตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงาน
ตั้งใหม่เ ป็ น ประเภทอานวยการระดับ ต้น ตามหลั กเกณฑ์ การกาหนดตาแหน่งประเภทอานวยการ กรณี
ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ (นร 1008/ว 20 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559)
ทั้ง นี้ คณะรั ฐ มนตรี มี มติ เ ห็ น ชอบข้ อเสนอตามมาตรการบริ ห ารจัด การก าลั ง คนภาครั ฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565) เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐให้กับ
ส่ ว นราชการต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลั งภาครั ฐ (คปร.) มีมติเห็ นชอบ
มาตรการดังกล่ าว ในการประชุมคปร. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุ มภาพันธ์ 2562 มาตรการข้างต้น
มุ่งเน้นการบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์ โดยการบริหารอัตรากาลังให้เกิดประสิทธิภาพเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ เพื่อรองรั บ การขับ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์ช าติ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานให้ บรรลุ ผ ล
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ทิศทางและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ดังนั้น เพื่อให้แผนการกาหนดตาแหน่งเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็น ระดับที่สูงขึ้น
ของกรมบั ญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ต่อ อ.ก.พ. กระทรวงการคลั ง เพื่อให้การ
ดาเนินงานตามแผนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงต้องดาเนินโครงการขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็น
ประเภทอานวยการระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนกาหนดตาแหน่ง
เพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นระดับสูง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 เพือ่ ให้กรมบัญชีกลาง
มีตาแหน่งทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับคุณภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
2. สาระสาคัญ
1. รวบรวม และวิ เคราะห์ ข้ อมู ลที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อขอปรั บปรุ งก าหนดต าแหน่ ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
2. จัดทาร่างคาขอการปรั บปรุงการกาหนดตาแหน่ง และแบบประเมินค่างาน (Jethro)
รายตาแหน่ง (ประเภทอานวยการ ระดับสูง 2 ตาแหน่ง)
3. ประสานหน่วยงานที่ปรับปรุงกาหนดตาแหน่ง เพื่อร่วมพิจารณา/แก้ไข/เพิ่มเติม และทา
การปรับปรุงข้อมูล
4. ส่งร่างคาขอแบบประเมินค่างาน (Jethro) ให้สานักงาน ก.พ. เพื่อพิจารณา/ตรวจสอบ
และแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
5. ขอความเห็นชอบต่ออธิบดีฯ ส่งคาขอ และแบบประเมินค่างาน (Jethro) ของตาแหน่ง
ที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้กระทรวงการคลังเพื่อดาเนินการต่อไป

3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2562 ถึง พฤษภาคม 2564
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. กรมบั ญ ชี ก ลางมี ร ะดั บ ต าแหน่ ง ที่ เ หมาะสม และสอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ภาพของงาน
ตามภารกิจและปริมาณงานที่สาคัญตามนโยบายรัฐบาลและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ ต าแหน่ ง อั น จะส่ ง ผลต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดาเนินงานด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การบริหารบุคคล
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
มีระดับตาแหน่งที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับคุณภาพ
ของงานตามภารกิจ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ร้อยละ

ประสานหน่วยงานที่ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง

เพื่อร่วมพิจารณา/แก้ไข/เพิ่มเติมและทาการปรับปรุงข้อมูล

3.

5.

4.

แผน

จัดทาร่างขอการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง

2.

แผน
ร้อยละ

ของตาแหน่งที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้กระทรวงการคลัง

ร้อยละ

เพื่อพิจารณา/ตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ขอความเห็นชอบต่ออธิบดีฯ ส่งคาขอ และแบบประเมินค่างาน (Jethro)

แผน

ส่งร่างคาขอ แบบประเมินค่างาน (Jethro) ให้สานักงาน ก.พ.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่ง

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

5

ต.ค.

10

พ.ย.

5

ธ.ค.

10

ม.ค.

5

ก.พ.

5

10

มี.ค.

10

10

10

เม.ย.

10

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

1.10 โครงกำรขอปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่งเป็นประเภทอำนวยกำร ระดับสูง ตำมแผนกำรกำหนดตำแหน่ง เพื่อปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของกรมบัญชีกลำง

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.11 โครงการจัดเก็บแฟ้มประวัติข้าราชการและผู้รับบานาญระบบอิเล็กทรอนิกส์ (1)
1. หลักการและเหตุผล
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง (HR Scorecard of CGD)
กาหนดโครงการจัดเก็บแฟ้มประวัติข้าราชการและผู้รับบานาญระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยทะเบียน
ประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารส่ ว นบุคคลและเอกสารทางราชการ
เพื่อนามาใช้อ้างอิงในการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่องตลอดการรับราชการและพ้นจากราชการ ปัจจุบันกรม
ได้ดาเนิน การจัดเก็บแฟ้มประวัติข้าราชการ และผู้รับบานาญทั้งในส่วนกลาง และส่ วนภูมิภาค ประมาณ
3,500 ราย ในรูปแบบเอกสารที่เป็นกระดาษซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยต้องมีการจัดเก็บรักษาเพิ่มขึ้นทุกปี
ท าให้ เกิ ดปั ญหาในการสื บค้ น ค่ อนข้ างล าบาก ท าให้ เสี ยเวลา สิ้ นเปลื องกระดาษและพื้ นที่ ในการจั ดเก็ บ
จึงเห็ นควรน าเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการจัดเก็บแฟ้มประวัติข้าราชการและผู้ รับบานาญให้ เป็นรูปแบบ
เอกสารอิเล็ กทรอนิ กส์ อย่ างเป็ น ระบบ สามารถตรวจสอบ ค้นหาข้อมูล ได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับสานักงาน ก.พ. ได้พัฒนาระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์
ให้ทุกส่วนราชการดาเนินการบันทึกรายการข้อมูลประวัติข้าราชการพร้อมทั้งแปลงสาเนาเอกสารให้เป็น
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบทะเบีย นประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดงบประมาณ
ลดความซ้าซ้อนของข้อ มูล และลดขั้นตอนในการจัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการ จึงขอปรับปรุงโครงการ
จั ด เก็ บ แฟ้ ม ประวั ติ ข้ า ราชการและผู้ รั บ บ านาญระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น โครงการจั ด เก็ บ แฟ้ ม ป ระวั ติ
ข้าราชการและผู้รับบานาญรูป แบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลกาลังคนภาครัฐ
มีประสิทธิภาพต่อไป
2. สาระสาคัญ
1. จัดเตรียมข้อมูล ดาเนินการสารวจและคัดแยกเอกสาร ประกอบด้วยทะเบียนประวัติ
ข้ า ราชการ (ก.พ. 7) ของข้ า ราชการ ประมาณ 1,800 ราย และผู้ รั บ บ านาญ ประมาณ 1,200 ราย
และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ข้าราชการ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และคาสั่งต่าง ๆ
1.2 ผู้รับบานาญ ได้แก่ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบาเหน็จตกทอด และหนังสือแสดง
เจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
2. แยกประเภทเอกสารออกเป็นหมวดหมู่
3. ดาเนินการสแกนเอกสาร เป็นรูปแบบไฟล์ pdf
4. การตรวจสอบคุณภาพของไฟล์เอกสาร
5. จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารโดยกาหนดแยกเป็นรายบุคคล
6. การตรวจสอบการเปิดใช้ไฟล์ข้อมูล
7. การจัดเอกสารต้นฉบับในสภาพเดิม
8. ให้บริการส่งเอกสารทางระบบอีเมล

3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2563 ถึง สิงหาคม 2565
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ข้อมูล ประวัติข้าราชการและผู้ รับบานาญของกรมบัญชีกลาง สามารถค้นหา ตรวจสอบ
เอกสารได้สะดวก รวดเร็ว ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร สามารถประหยัดเวลาและงบประมาณ ป้องกันการ
ชารุดและสูญหายของเอกสาร อีกทั้งเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล และช่วยส่งเสริมการทางานภายในองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
การคัดแยกจาแนกเอกสารเป็นหมวดหมู่ที่เหมาะสม เนื่องจากเอกสารที่จานวนมาก
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การบริหารงานบุคค
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
ส่งเสริมการทางาน
ภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

100

80

85

90

95

100

ดาเนินการสแกนเอกสารส่วนภูมภิ าค เขต 1 - 3

ดาเนินการสแกนเอกสารส่วนภูมภิ าค เขต 4 - 6

ดาเนินการสแกนเอกสารส่วนภูมภิ าค เขต 7 - 9

2

3

4.

แผน

ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน
ต.ค.

พ.ย.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

ดาเนินการสแกนเอกสารข้าราชการส่วนกลาง

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

10

ธ.ค.

10

ม.ค.

10

ก.พ.

10

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

10

ส.ค.

10

ก.ย.

ต.ค.

10

พ.ย.

1.11 โครงกำรจัดเก็บแฟ้มประวัติข้ำรำชกำรและผู้รับบำนำญรูปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ (1)
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มี.ค.

10

เม.ย.
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พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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มิ.ย.

10

ก.ค.

10

ส.ค.

ก.ย.

1.12 โครงการจัดทาแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลอัตโนมัติ (e-Form HR) (1)
1. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ ได้มุ่งเน้นให้ หน่วยงานภาครัฐปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่ งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง การน านวัต กรรม เทคโนโลยี ข้ อมู ล ขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่ เ ป็น ดิ จิทั ล เข้ า มาประยุ กต์ ใช้
อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริ หารจั ดการในภาครั ฐ การป้ องกั นการทุ จริ ตประพฤติ มิ ช อบและธรรมาภิ บาลในสั งคมไทย มุ่ งเน้ น
ให้หน่วยงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริ การ ปรับรูปแบบการให้บริการจาก
รูปแบบเดิมไปสู่การให้บริ การผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
วิ ถี การด าเนิ น ชี วิ ต และความต้ องการของผู้ รั บบริ การแต่ ล ะบุ คคล โดยการใช้ งานเอกสารอิ เล็ กทรอนิ กส์
แทนกระดาษ ผู้รับบริการสามารถใช้บริการผ่านระบบเว็บไซต์ และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
แผนการขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 - 2580) มีเป้าหมายที่จะ
น าองค์ กรไปสู่ เ ป้ า หมายในการบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น การคลั ง เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ถู ก ต้ อ ง
และรวดเร็ว ภายใต้วิสัยทัศน์ “กากับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด” โดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital CGD : DC) ที่มุ่งเน้นการ
เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ขององค์ ก รด้ ว ยการน าระบบดิ จิ ทั ล และเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาใช้ ใ นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้มีความทันสมัยและคล่องตัว
กองบริหารทรัพยากรบุคคล จึงให้ความสาคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีแผนที่จะปรับรูปแบบการให้บ ริการจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ อันจะเป็นการลดขั้นตอนการ
ดาเนินงาน เกิดความสะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงกาหนดโครงการ
จัดทาแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลอัตโนมัติ (e-Form HR) ขึ้น
2. สาระสาคัญ
พัฒ นาแบบฟอร์ มของงานบริห ารงานบุคคลให้ อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการจัดเก็บ และรับ - ส่ง ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอานวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการ
ปฏิ บั ติ ง าน เช่ น แบบฟอร์ ม การย้ า ย แบบฟอร์ ม การขอลาออก แบบฟอร์ ม ขอหนั ง สื อ รั บ รองเงิ น เดื อ น
แบบฟอร์มขอทาบัตรประจาตัว แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัติ ใบสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นต้น

3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2563 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. กรมบัญชีกลางมีช่องทางการจัดเก็บ รับ-ส่ง ข้อมูลการบริหารงานบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
อันจะนาไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย คล่องตัว สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. บุ คลากรของกรมบั ญชี กลาง ลดการใช้ ทรั พยากรกระดาษ และพร้ อมเป็ นปรั บเปลี่ ยน
วัฒนธรรมการดาเนินชีวิตมาสู่สังคมดิจิทัลมากขึ้น
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การบริหารงานบุคค
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
มีช่องทางการจัดเก็บ รับ-ส่ง
ข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
อันจะนาไปสู่การเป็นองค์กร
ที่ทันสมัย และคล่องตัว

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

100

60

70

80

90

100

จัดทาแผนพัฒนาแบบฟอร์มไปสู่อเิ ล็กทรอนิกส์

ขอความเห็นชอบผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ดาเนินการตามแผน

ติดตามผล และรายงานผลการดาเนินงาน

2

3

4.

5.

แผน

ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน
ต.ค.

พ.ย.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

สารวจแบบฟอร์มงานการบริหารงานบุคคลของกรมบัญชีกลาง

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

15

ธ.ค.

15

ม.ค.

15

ก.พ.

10

15

มี.ค.

5

เม.ย.

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

5

มิ.ย.

5

ก.ค.

5

ส.ค.

5

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

15

ธ.ค.

1.12 โครงกำรจัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลอัตโนมัติ (e-Form HR) (1)

15

ม.ค.

15

ก.พ.

10

15

มี.ค.

5

เม.ย.

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5

มิ.ย.

5

ก.ค.

5

ส.ค.

5

ก.ย.

ด้านที่ 2 ด้านการจัดการสารสนเทศ
2.1 โครงการพัฒนาระบบบาเหน็จบานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล
1. หลักการและเหตุผล
กรมบั ญชี ก ลางในฐานะหน่ว ยงานกลางที่ ก ากั บดู แ ลด้า นการอนุ มั ติสั่ ง จ่ า ยเงิ น เบี้ ย หวั ด
บ าเหน็ จ บ านาญและเงิ น อื่ น ในลั ก ษณะเดี ย วกั น จึ ง ต้ องมี การบริห ารจัด การระบบบ าเหน็ จ บ านาญให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยกรมบัญชีกลางได้ดาเนินการ
ปรับปรุงระบบบาเหน็จบานาญ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 นาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
อนุมัติสั่งจ่ายและเบิกจ่ายเงินบาเหน็จบานาญ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิโดยตรง
ต่อมาได้มีการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระบบบาเหน็จบานาญ เช่น ระบบบาเหน็จ
ค้าประกัน (พ.ศ. 2554) ระบบ Undo การกลับไปใช้สิทธิในบาเหน็จบานาญข้าราชการตามพระราชบัญญัติ
บ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการ พ.ศ. 2494 (พ.ศ. 2557) ระบบการยื่ น ขอรั บ บ าเหน็ จ บ านาญด้ ว ยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปี 2558) เป็นการให้ผู้ที่จะพ้นจากราชการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยการนาข้อมูลที่จาเป็นมาจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา ข้อมูลทะเบียนราษฎร์
กรมการปกครองมาใช้ประโยชน์ แต่การนาข้อมูลต่าง ๆ จากระบบดังกล่า วยังไม่มีการเชื่อมโยงด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินให้ปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาล
ที่คล่องตัว ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับกระบวนการทางานด้วยเทคโนโลยีดิจิ ทัล เพื่อรองรับภารกิจ
และปริ ม าณงานที่ เพิ่มขึ้น อย่ างต่อเนื่ อง และเพื่อให้ ส อดคล้ อ งกับแนวนโยบายของรัฐ บาลตามโครงการ
บูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐของกรมบัญชีกลาง โดยปรับปรุงกระบวนการทางานให้ง่าย สะดวกและลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย และให้บริการประชาชนบน Digital Platform
จึ ง เห็ น ควรพั ฒ นาระบบบ าเหน็ จ บ านาญและสวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาล โดยให้ มี ร ะบบ
การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ทะเบี ย นราษฎร์ ก รมการปกครอง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและรองรั บ แนวนโยบายตาม
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็ กทรอนิกส์แห่ งชาติ (National
e-Payment Master Plan) เพื่ อ พั ฒ นาระบบการช าระเงิ น ของประเทศไทยให้ เ ข้ า สู่ ระบบการช าระเงิ น
แบบอิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร ซึ่งจะนามาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐานการช าระเงิ น (Payment Infrastructure Development) และการส่ ง เสริ ม e-Payment ในทุ ก
ภาคส่วน (Cashless Society) อันจะทาให้ธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ วยิ่ งขึ้น เป็นกลไกสาคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันภาคธุรกิจของประเทศไทย และสร้าง
ความมั่นคงให้กับระบบการบริหารจัดการการเงินการคลัง

2. สาระสาคัญ
1. พัฒนาระบบบาเหน็จบานาญและสวัสดิการการรักษาพยาบาล เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนพร้อมซอฟท์แวร์ เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุ
การใช้งานเกิน 9 ปี
3. พัฒนาโครงสร้างของระบบบาเหน็จบานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล ให้เพียงพอและ
มีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital CGD : DC)
และรองรับภารกิจของระบบงานและปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาระบบให้ทันสมัย ลดปริมาณการใช้กระดาษ และขั้นตอนการทางานของเจ้าหน้าที่
5. พัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน และระบบงานภายนอก
6. เพิ่มระบบวิเคราะห์ข้อมูลในมิติต่าง ๆ สาหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
7. เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของข้อมูลระบบงาน
8. ระบบงานสามารถหักหนี้ทุกประเภทเงิน
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2562 ถึง พฤษภาคม 2564
5. งบประมาณ
61,040,000 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
52,320,000
-

ไตรมาสที่ 3
8,720,000
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. พัฒนาระบบบาเหน็จบานาญให้มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการแก้กฎหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติ บาเหน็จบานาญ พ.ศ. 2494 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ
2. มีฐานข้อมูลการเบิกจ่ายบาเหน็จบานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันอย่างครบถ้วน
3. มีเครื่องมือในการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายบาเหน็จบานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียกดูข้อมูล ในมิติต่าง ๆ โดยสามารถนาเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. มีระบบงานที่ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดปริมาณการใช้กระดาษทาให้ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย
5. กระบวนการทางานสะดวก และลดขั้นตอนในการทางานของเจ้าหน้าที่
6. มีระบบงานที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานและระบบงานภายนอก
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจะส่งผลกระทบ ดังนี้
1. ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก ภาคส่ ว นอาจถู ก ฟ้ อ งร้ อ งในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านไม่ ทั น เวลา
หรือรับผิดทางละเมิดและต้องชดใช้ทางแพ่ง ซึ่งทาให้บุคลากรขาดขวัญและกาลังใจ รวมถึงไม่กล้าตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินบาเหน็จบานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
2. ระบบงานไม่ ร องรั บ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ภาครั ฐ ด้ ว ยระบบใหม่ ๆ ที่ ก าลั ง เกิ ด ขึ้ น จะท าให้
ไม่สามารถดาเนินการได้
3. ระบบงานไม่ มี ค วามปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ตามพระราชบัญ ญั ติ คุ้ ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
พ.ศ. 2562 เนื่องจากไม่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบช่องโหว่
4. ระบบงานไม่เชื่อมโยงกับ ข้อมูลกับระบบจ่ ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา และข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ฯ เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่ ทาให้เกิดการจ่ายเงินซ้าซ้อนได้
5. โครงสร้างของระบบบาเหน็จบานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลไม่รองรับการทางานของ
ระบบงานที่เกี่ยวข้องที่จะเกิดขึ้น
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
มีเครื่องมือเพียงพอต่อการ
ให้บริการ ส่งผลให้
กรมบัญชีกลาง
มีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ส่วนราชการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

100

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

85

90

95

90

100

แผน
ร้อยละ

ประกาศร่าง TOR/e-Bidding และทาสัญญา

จัดทาแผนการดาเนินงาน แผนการติดตั้งแบบ Show drawing

พร้อมทั้งผังการเชื่อมต่อ

1.

2.

ร้อยละ

สัญญาณ และการปรับแต่งค่าของระบบงาน พร้อมทั้งตรวจรับงาน

5.

แผน

ติดตั้งอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ Hardware และการเชื่อมโยง

4.
แผน
ร้อยละ

ฝึกอบรมให้กบั บุคลากรของกรมบัญชีกลาง และจัดทาคู่มอื

พร้อมทั้งทดลองการใช้งาน

ร้อยละ

แผน

จัดทาเอกสารออกแบบระบบ และ Prototype

3.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

10

ต.ค.

10

พ.ย.

10

ธ.ค.

5

10

ม.ค.

5

10

ก.พ.

5

10

มี.ค.

2.5

10

เม.ย.

2.5

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2.1 โครงกำรพัฒนำระบบบำเหน็จบำนำญและสวัสดิกำรรักษำพยำบำล

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ของกรมบัญชีกลาง (1)
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลาง โดยศูน ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มีห น้าที่ความรับผิดชอบ
ในการบริ ห ารจั ด การระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค ซึ่ ง ในส่ ว นภู มิ ภ าค
ประกอบด้วย สานักงานคลังเขต 9 แห่ง และสานักงานคลังจังหวัด 76 แห่ง โดยทาการควบคุม ดูแล และพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยมีระบบงาน
ดังนี้ ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ระบบบาเหน็จบานาญ ระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ระบบบูรณาการฐานข้อมูล
สวัส ดิก ารสั งคม ระบบการรั บ ช าระเงิ นกลางของบริการภาครั ฐ (e-Payment Portal of Government)
เป็นต้น
ปัจจุบันข้อมูลที่ได้จากระบบมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งข้อมูลมีการทารายการทุกวัน
และเก็บ ข้อมูล ทั้ง หมดไว้ ใน Database ที่ไ ด้ออกแบบพัฒ นาระบบมาอย่างดี แต่ข้อมู ล ที่มีอยู่ทั้ งหมดนั้ น
ถ้าต้องการใช้งานนามาทารายงานและรูปแบบการนาเสนอเป็นกราฟต่าง ๆ ต้องใช้เวลาในการดึงข้อมูล จาก
ฐานข้อมูล ซึ่งใช้เวลามากน้อยแตกต่างกัน ถ้าหากข้อมูลไม่มากเกินไปอาจใช้ Excel เพื่อออกแบบรายงาน
เพื่อการนาเสนอได้ แต่หากข้อมูลเยอะและต้องการรายงานในหลากหลายรูปแบบนั้นจะยากและใช้เวลานาน
ซึ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์ที่เราต้องการและอาจจะไม่ทันเวลาที่ ต้องการใช้ สาหรับข้ อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จะมีข้อมูล ที่มีป ริ มาณมากที่ให้บริ การแก่ผู้ มีสิทธิ จานวน 11.4 ล้านราย จึงควรประมวลผลและวิเคราะห์
ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เข้ามาช่วยในการจัดการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ จ ะน ามาท า Data Visualization เพื่ อ แสดงผลข้ อ มู ล ที่ วิ เ คราะห์ ใ นรู ป แบบให้ ส ามารถเข้ า ใจได้ ง่ า ย
และสามารถอธิบาย ตอบโจทย์ของปัญหาและหาคุณค่าจากบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐรวมถึงข้อมูลด้านสวัสดิการ
รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อให้มีการบูรณาการข้อมูลภายใต้ภารกิจ ของกรมบัญชีกลาง
ได้ต ามแผนนโยบาย ซึ่ง ดาเนิ น การเกี่ ย วข้องภายใต้ระบบงานดัง นี้ เช่น ระบบจัด ซื้อ จัดจ้ างภาครัฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระบบการรับชาระเงินกลางของบริการภาครัฐ
(e-Payment Portal for Government) ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เป็นต้น
2. สาระสาคัญ
ขอบเขตดาเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษา และวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลของระบบงานเดิม ดังนี้
1.1 ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
1.2 ระบบการรับชาระเงินกลางของบริการภาครัฐ
1.3 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1.4 ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.5 ระบบบาเหน็จบานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล

2. ท าแผนการติ ดตั้ ง ขั้ นตอน และวิ เคราะห์ ระบบฐานข้ อมู ล (Database Management
& Data Governance)
3. ออกแบบ และวางแผนระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่
4. วางแผนรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูล เพือ่ การวิเคราะห์ข้อมูล
5. พั ฒ นาระบบการจั ด การ และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ส าหรั บ การก าหนดนโยบาย ทิ ศ ทาง
และยุทธศาสตร์ของกรมบัญชีกลาง ตลอดจนนโยบายที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
6. ออกแบบการประมวลผลแบบ Visualization สาหรับข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์
7. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ Hardware Software ระบบปฏิบัติการ
8. ติดตั้งซอฟแวร์ Hadoop เพื่อจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และแหล่งที่มาหลากหลาย
9. ติดตั้งระบบเชื่อมโยง ETL ของระบบฐานข้อมูลเดิม
10. กาหนดฟังก์ชั่นการทางานหลักของระบบ และการทางานที่ไม่ใช่หน้าที่หลัก
11. ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และจัดทาคู่มือการติดตั้งของระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) พร้อมทั้งการตั้งค่าของระบบ
12. ฝึกอบรม และสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) โดยจัดเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้/ข้อแนะนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีใหม่ ๆ
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
มกราคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2564
5. งบประมาณ
43,920,000 บาท งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
7,320,000
-

ไตรมาสที่ 3
17,080,000
-

ไตรมาสที่ 4
19,520,000
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. สามารถประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสวัสดิการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยา
2. เพิ่มขีดความสามารถในการนาข้อมูลไปวิเคราะห์ และเชื่อมโยงยังส่วนราชการอื่น
3. มีความพร้อมในการให้บริการข้อมูล โดยสามารถรองรับกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (Digital Economy)
4. ระบบฐานข้ อ มู ล ที่ ทั น สมั ย ขยายการให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ลดความผิ ด พลาด
ของข้อมูล และลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนในการนาข้อมูลดิบมาวิเคราะห์และประมวลผล
5. ขยายขีด ความสามารถด้า นการให้ บริ การข้อ มูล แก่ ห น่ ว ยงานภาครัฐ ได้เ พิ่ม มากขึ้ น
และมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
6. สามารถจั ด หาความสั มพันธ์ข้อมูล และนาข้อมูล เพื่อประมวลผลเชิงวิเคราะห์ (Data
Analytics) ไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารงานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ซึ่งสามารถแบ่งแยกข้อมูลในมิติต่าง ๆ
7. สามารถเพิ่มศักยภาพด้านการให้บริการข้อมูลภาครัฐ
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางสารสนเทศ
การเงินการคลัง
ที่ทันสมัยและถูกต้อง

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
และประมวลผลสามารถนาไป
ตัดสินใจด้านงบประมาณ
รายจ่ายของประเทศดียิ่งขึ้น
พร้อมทั้งมีการเร่งรัดเบิกจ่าย
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

100

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

80

85

90

95

100

แผน
ร้อยละ

ประกาศร่าง TOR/e-Bidding และทาสัญญา

ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานคอมพิวเตอร์

ออกแบบและพัฒนาระบบ Prototype

ติดตั้ง และส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์

พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

ฝึกอบรมให้กบั บุคลากรของกรมบัญชีกลาง และส่งแบบการติดตั้ง

อุปกรณ์ พร้อมทั้งเอกสารคู่มอื ต่าง ๆ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5

5

5

ต.ค.

5

5

5

พ.ย.

5

5

5

ธ.ค.

หมายเหตุ : (1) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

5

5

5

ม.ค.

5

5

5

ก.พ.

5

5

มี.ค.

5

5

เม.ย.

5

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

2.2 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และระบบกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analytics) ของกรมบัญชีกลำง (1)

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนและพัฒนาระบบ Private Cloud
ของกรมบัญชีกลาง
1. หลักการและเหตุผล
คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 5 เมษายน 2559 ได้ มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบแผนพั ฒ นา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี
และตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล โดยเน้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ
กรมบัญชีกลางได้รับมอบหมายภารกิจหลายด้าน เช่น ระบบรับชาระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment
Portal of Government) และการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เป็นต้น จึงต้องปรับปรุงและพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย และทางานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงการคลัง รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐได้ตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการ
ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสารสนเทศ เพื่อการประมวลผลข้อมูลภาครัฐ ตามคณะอนุกรรมการการ
ออกแบบสถาปั ต ยกรรม (Architecture Design) ระบบบู ร ณาการข้ อ มู ล ภาครั ฐ ภายใต้ ค ณะกรรมการ
ขับ เคลื่ อนการดาเนิ น นโยบาย เพื่ อใช้ป ระโยชน์ข้ อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center)
และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคมเพื่อเป็นโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure) ของระบบงานทั้งหมดโดยมีภารกิจ ดังนี้
1. บริหารจัดการ และวางแผนระบบโครงสร้างพื้นด้านคอมพิวเตอร์
2. ศึกษา วิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรที่มีอยู่ (Current Architecture) ของกรมบัญชีกลาง
3. ศึกษาโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise
Architecture : EA) ประกอบด้วยสถาปัตยกรรม ดังนี้
3.1 สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์
3.3 สถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล
3.4 สถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. จัดทาแผนการบูรณาการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5. กาหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ ยนข้อมูล ภายใต้ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อให้สามารถทางานร่วมกันทุกหน่วยงานได้ โดยอ้างอิงมาตรฐานภาครัฐ
6. กาหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สามารถทางานร่วมกัน
ทุกหน่วยงานได้ โดยอ้างอิงมาตรฐานภาครัฐ
7. จัดทาข้อมูลเชิงวิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการระบบโครงสร้างพื้นด้านคอมพิวเตอร์
เพื่อประเมินผลการดาเนินการให้เป็นไปอย่างมีประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมาย
ดังนั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนและพัฒนาระบบ
Private Cloud ของกรมบัญชีกลาง จึงจาเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ สาหรับระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การ

ให้บริการมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศมีความมั่นคง
ปลอดภัยน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ระบบงานสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ดังเช่นระบบเดิม ณ ปัจจุบัน และรองรับการขยายปริมาณงานได้อย่างรวดเร็ว
2. สาระสาคัญ
ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ ดังนี้
1. จั ดทาแผนการติด ตั้ง ขั้นตอน และวิเ คราะห์ ผ ลกระทบต่อระบบเครื่อ งคอมพิว เตอร์
แม่ข่ายแบบเสมือนในการดาเนินการภายใต้โครงการฯ ทั้งหมด
2. ออกแบบการเชื่อมโยงระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ศึกษา รวบรวมข้อมู ล
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนเดิม
3. วางแผนการติดตั้ง โอนย้าย และปรับแต่งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน
4. ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน รวมทั้งอุปกรณ์ Hardware
Software ที่เสนอ ณ สถานที่ติดตั้งตามที่เหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง
5. ตรวจสอบความถูกต้องระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน พร้อมจัดเก็บข้อมูล
ขั้นตอนการดาเนินการต่าง ๆ
6. จัดทาคู่มือการติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน และการตั้งค่าของระบบ
(Setting Configuration)
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
มกราคม 2563 ถึง พฤศจิกายน 2564
5. งบประมาณ
10,314,000 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
10,314,000

ไตรมาสที่ 2
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. สามารถรองรับการให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน ได้อย่างเพียงพอ
ต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. มีระบบตรวจสอบ และระบบรักษาความปลอดภัยของของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบเสมือน ที่สามารถป้องการการบุกรุกโจมตีภายในระบบเครือข่ายเดียวกันได้
3. มีระบบบริหารจัดการ และให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนตามภารกิจ
หลักของกรมฯ และสามารถขยายปริมาณตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ขยายขีดความสามารถการให้บริการระบบงาน โดยสามารถรับผิดชอบดูแลระบบงานใหม่
จากรัฐบาล หรือหน่วยงานภาครัฐได้เพิ่มมากขึ้นและมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
5. สามารถเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพระบบคอมพิว เตอร์แ ม่ข่า ยแบบเสมือน ให้ เป็น เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนการให้บริการระบบงานของกรมบัญชีกลาง รวมทั้ง
การวางแผนประสิ ทธิภาพระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Capacity Planning) ให้ มีความคุ้มค่า สอดคล้ อง
กับงบประมาณ
7. เงื่อนไข/อุปสรรค
เนื่องด้วยระบบเดิมมีปัญหา มีข้อกาจัดในการขยายปริมาณงานไม่รองรับการให้บริการแบบ
Private Cloud ไม่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน จึงเป็นจุดอ่อน
และช่องโหว่ที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการให้ บริการระบบงานฯ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ ะ
ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในการให้บริการระบบงานฯ การใช้งานอินเตอร์เน็ต รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานของระบบงานฯ
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
ขยายขีดความสามารถ
ด้านการให้บริการระบบงาน
ใหม่จากรัฐบาล
หรือหน่วยงานภาครัฐ
ได้เพิ่มมากขึ้นและ
มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

100

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

80

85

90

95

100

ร้อยละ

จัดส่งเอกสารโครงการ Shop Drawing การติดตั้งระบบ

และการเชื่อมต่อโครงการ พร้อมตั้งทดสอบระบบคอมพิวเตอร์

2.

4.

3.

แผน

ประกาศร่าง TOR/e-Bidding และทาสัญญา

1.

แผน
ร้อยละ

พร้อมทั้งฝึกอบรมให้กบั บุคลากรของกรมบัญชีกลาง

ร้อยละ

การทางานของระบบคอมพิวเตอร์

ส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์ เอกสาร คู่มอื ต่าง ๆ

แผน

ติดตั้ง เชื่อมโยงสัญญาณ พร้อมทั้งโอนย้าย/ทดสอบระบบ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

25

50

ต.ค.

25

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

2.3 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยแบบเสมือนและพัฒนำระบบ Private Cloud ของกรมบัญชีกลำง

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2.4 โครงการระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศสาหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
(Data Center) ของกรมบัญชีกลาง
1. หลักการและเหตุผล
ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลางตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคาร 9 กระทรวงการคลัง
โดยมีพื้น ที่ส่ ว นที่ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิว เตอร์หลั กเพียง 175 ตารางเมตร โดยประมาณ ซึ่งจะต้องรองรับ
ระบบงานหลักสาหรับการให้บริการส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบบูรณการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (เงินสวัสดิการและบัตรประชารัฐ) ระบบจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจา ระบบบาเหน็จบานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล ระบบความรับผิดทางแพ่ง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหน่วยงานใช้บริการมากกว่า 3,000 หน่วย
(ทั้งระดับกรมและหน่วยงานย่อย) ผู้ใช้บริการระบบงานและผู้รับเงินผ่านระบบงานมากกว่า 10,000,000 คน
และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นจากภารกิจและนโยบายรัฐบาล พื้นที่การติดตั้งอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ
รวมทั้งระบบกระแสไฟฟ้าที่จาเป็นต้องจ่ายไปยัง เครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างต่อเนื่องตลอด
24 ชั่วโมง ซึ่งในบริเวณพื้นที่กระทรวงการคลังมักจะเกิดปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้ากระตุก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกอบกับที่ผ่านมามักมีกลุ่มผู้ชุนนุมมายึดบริเวณ
พื้น ที่ภ ายนอกรั้ ว กระทรวงการคลั งด้านริ มคลองประปาเพื่อชุมมุม เรียกร้ องอยู่เนื อง ๆ และในบางกรณี
ถึงขั้นปิดล้อมไม่มีการเข้าออกพื้นที่ภายในกระทรวงการคลัง หรือกรณีการตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่หน่วยงาน
ภายในพื้นที่กระทรวงการคลั งรวมถึงกรมบัญชีกลางเป็นระยะเวลานาน ซึ่งกระทบความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของกรมบัญชีกลางอย่างมาก
กรมบั ญชีก ลางจึ งได้ ดาเนิ นโครงการก่อ สร้างศูนย์ คอมพิ ว เตอร์ห ลั กของกรมบัญชี กลาง
แห่งใหม่ ณ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างอาคารศูนย์ คอมพิวเตอร์หลักเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่การ
ด าเนิ น งานของศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ห ลั ก แห่ ง ใหม่ จ ะต้ อ งติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ร ะบบเครื อ ข่ า ยและระบบรั ก ษา
ความปลอดภัยเครือข่าย ซึ่งเป็น โครงสร้างพื้นฐานรองรับการทางานของทุ กระบบงานและการให้บริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทของกรมบัญชีกลาง โดยต้องดาเนินการจัดหาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างอาคารและการจัดวางระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สาหรับระบบเครือข่า ยที่อาคาร
เดิ ม ยั ง คงต้ อ งติ ด ตั้ ง ไว้ เ พื่ อ เป็ น ระบบเครื อ ข่ า ยการท างานของกรมบั ญ ชี ก ลางที่ ถ นนพระรามที่ 6
และการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารระหว่างกรมบัญชีกลางกับศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่
ทั้งนี้ มีแนวโน้มการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย หน่วยงานประมาณ
10,000 แห่ ง (องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ทั้งประเทศต้องใช้ระบบบูรณการฐานข้อมูล สวัส ดิการสั งคม)
โดยจะมีผู้ใช้งานและผู้รับเงินผ่านระบบงานต่าง ๆ ประมาณ 20,000,000 คน (การจ่ายเงินผู้สูงอายุและ
ผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศประมาณ 10,000,000 คน)

ดังนั้น โครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สอดคล้อง
กับ ยุ ทธศาสตร์ที่ 6 การบริห ารจั ดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิช อบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับกรมบัญชีกลาง เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต
ในการจัดซือ้ จัดจ้างของรัฐบาล และหน่วยงานมีการดาเนินการในรูปแบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้
3. ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงการคลั ง 20 ปี สอดคล้ องกั บยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การสนั บ สนุ น
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
4. แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561-2580) สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital CGD : DC)
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายชุดใหม่ตามโครงการที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
แห่งใหม่ สาหรับใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่อระบบงานที่มีความสาคัญและรองรับการขยายงาน
ที่เพิ่มขึ้นของกรมบัญชีกลาง โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้
2. สาระสาคัญ
1. จัดทาแผนการติดตั้ง ขั้นตอน และวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบเครือข่ายในการดาเนินการ
ภายใต้โครงการฯ ทั้งหมด
2. ออกแบบการเชื่อมโยงอุปกรณ์เครือข่าย ศึกษา รวบรวมข้อมูลระบบเครือข่ายเดิม
3. วางแผนการติดตั้ง โอนย้าย และปรับแต่งระบบเครือข่ายเข้าสู่ระบบใหม่ (Network
Migration)
4. ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Hardware Software ที่เสนอ ณ สถานที่
ติดตั้งตามที่เหมาะสม และได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง
5. ติดตั้งและปรับแต่งระบบเครือข่ายส่วนที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายใน
6. ติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ดังนี้
6.1 ตั้งค่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับระบบงานฯ
6.2 กาหนด Policy Firewall ของระบบงานให้ทางานร่วมกับหรือทางานทดแทนรูปแบบ
การทางานระบบเดิม
6.3 ตรวจสอบและทดสอบการตั้งค่าก่อนใช้งานจริง
7. ติ ดตั้ ง และปรั บ แต่ง อุ ปกรณ์เ ชื่ อ มโยงเครือ ข่ าย (Switch) โดยอ้ างอิ ง เทคโนโลยี แ บบ
Spine-and-Leaf Architecture
8. ติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์ Load Balancer สมรรถนะสูง
9. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยด้วยระบบ
บริหารจัดการเครือข่าย พร้อมจัดเก็บข้อมูล ขั้นตอนการดาเนินการต่าง ๆ

10. จั ดทาคู่มือการติดตั้ งระบบเครือ ข่ายรัก ษาความปลอดภัย และการตั้งค่าของระบบ
(Setting Configuration)
11. ฝึกอบรมและสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายความปลอดภัย
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
มกราคม 2563 ถึง พฤศจิกายน 2563
5. งบประมาณ
67,469,385 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
67,469,385
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. เพิ่ มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยให้รองรับกับ ระบบงานฯ
ได้ทันกับระยะเวลาและความต้องการใช้งาน ทาให้มีความพร้อมใช้งาน ลดการหยุดชะงักของระบบฯ
2. รองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งเดิม และศูนย์คอมพิวเตอร์
แห่งใหม่ โดยใช้ระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลางเป็นโครงข่ายหลักแบบรวมศูนย์
3. มีค วามพร้ อมในการให้ บริก ารระบบเครือข่าย โดยสามารถรองรับ กับนโยบายดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
4. มีระบบเครือข่ายข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย ลดความเสี่ยง ลดผลกระทบ
จากผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจจะพยายามเข้าถึงระบบงานฯ
5. เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการระบบงาน โดยสามารถรับผิดชอบดูแลระบบงานใหม่
จากรัฐบาล หรือหน่วยงานภาครัฐได้เพิ่มมากขึ้นและมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
6. รองรับการเชื่อมต่อระบบครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งเดิม และศูนย์คอมพิวเตอร์
แห่งใหม่ โดยใช้ระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลางเป็นโครงข่ายหลักแบบรวมศูนย์

7. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเชื่ อ มโยงจากกรมบั ญ ชี ก ลางไปยั ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เช่น สานักงานคลังจังหวัด จานวน 76 แห่ง สานักงานคลังเขต จานวน 9 แห่ง ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ (GIN)
7. เงื่อนไข/อุปสรรค
ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรง เป็นการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมคอมพิวเตอร์สาหรับ
ระบบงานสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในศูนย์คอมพิว เตอร์หลักแห่งใหม่ หากไม่สามารถดาเนินการติดตั้ง
ตามแผนการดาเนินการจะส่งผลกระทบ ดังนี้
1. ระบบงานที่ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอในการให้ บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก
ผู้ไม่ประสงค์ดีที่ต้องการโจมตี และเข้าถึงข้อมูลที่มีความสาคัญ
2. บริการไม่ต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากขีดความสามารถของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเดิม ถึงขีดสุด
ทาให้การให้บริการระบบงานถูกจากัดได้ ไม่สามารถขยายปริมาณงานตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และไม่ ส ามารถกระจายปริ ม าณงานผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยและท า Global Load
Balance ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สารองได้ ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานเป็นวงกว้าง
3. การขาดเทคโนโลยีทีทันสมัย เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนการให้บริการ
ระบบงานของกรมบัญชีกลาง
4. กรมบัญชีกลางไม่สามารถมีศูนย์สารองแห่งใหม่ใช้งานได้ทันตามแผนที่กาหนดไว้
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางสารสนเทศ
การเงินการคลัง
ที่ทันสมัยและถูกต้อง

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
รองรับการให้บริการ
ระบบงานต่าง ๆ
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
(Data Center)
ของกรมบัญชีกลาง

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

100

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

80

85

90

95

100

แผนงำน/โครงกำร

ที่ดำเนินกำร

ประกาศร่าง TOR/e-Bidding และทาสัญญา

จัดทาแผนผังการเชื่อมต่อ และแผนการติดตั้ง

ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

ฝึกอบรมให้กบั บุคลากรของกรมบัญชีกลาง

ลำดับ

ที่

1.

2.

3.

4.
ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

70

10

ต.ค.

20

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

2.4 โครงกำรระบบเครือข่ำยและรักษำควำมปลอดภัยสำรสนเทศสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลำง

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2.5 โครงการระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูล Log
สาหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก Data Center ของกรมบัญชีกลาง
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลาง โดยศูน ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มีห น้าที่ความรับผิดชอบ
ในการบริ ห ารจั ด การระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค ซึ่ ง ในส่ ว นภู มิ ภ าค
ประกอบด้วย สานักงานคลังเขต 9 แห่ง และสานักงานคลังจังหวัด 76 แห่ง โดยควบคุมดูแลและพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบงาน และระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
โดยมีระบบงานที่ให้บริการสาคัญ ดังนี้ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ระบบบาเหน็จ
บานาญ ระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ระบบการรับชาระ
เงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) เป็นต้น
จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการสร้ า งอาคารศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ข องกรมบั ญ ชี ก ลาง (Data Center)
โดยมีการจัดวางระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ จัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายข้อมูล
และสายสัญญาณเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการโอนย้ายการทางาน
ของเครื่ องคอมพิว เตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และระบบงานที่ส าคัญ จากสถานที่ปฏิบัติงานเดิม
กระทรวงการคลั ง ได้ ด าเนิ นการติ ดตั้ งและให้ บริ การในอาคารศู นย์ ค อมพิ ว เตอร์ ห ลั ก ของกรมบั ญชี กลาง
(Data Center) โดยให้บริการระบบงานอย่างต่อเนื่อง (24 ชั่วโมง x 7 วัน) และจะต้องมีความปลอดภัยเป็นสาคัญ
ดังนั้น โครงการระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูล Log ส าหรับ
ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ห ลั ก (Data Center) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง จะเป็ น การจั ด หาอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ส าหรั บ
คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) แห่งใหม่ โดยจัดหาระบบเครือข่ายที่ทันสมัยรองรับการให้บริการและจัดหา
ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย สารสนเทศที่ ทั น สมั ย ได้ ม าตรฐาน รวมทั้ ง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล Log ส าหรั บ
ระบบงาน (Web Application) เพื่ อให้ ก ารรั กษาความปลอดภัย ด้า นสารสนเทศมีค วามมั่น คงปลอดภั ย
น่ าเชื่อถือและเป็ น ที่ย อมรั บ ในระดับ สากล เพื่อให้ ร ะบบงานของกรมบัญชี กลางสามารถให้ บริการอย่า ง
มีประสิทธิภาพได้เหมือนระบบเดิม ณ ปัจจุบัน และรองรับการขยายปริมาณงานได้อย่างรวดเร็ว
2. สาระสาคัญ
ขอบเขตดาเนินงาน ดังนี้
1. จัดทาแผนการติดตั้ง ขั้นตอน วิเคราะห์ ผลกระทบต่อระบบเครือข่ายและระบบรักษา
ความปลอดภัยสารสนเทศในการดาเนินการภายใต้โครงการทั้งหมด
2. ออกแบบการเชื่อมโยงระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ โดยศึกษา รวบรวมข้อมูล
ระบบเครือข่ายเดิม
3. วางแผนการติดตั้ง โอนย้าย การปรับแต่งระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ

4. ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสารสนเทศและระบบวิเคราะห์ข้อมูล Log รวมทั้ง
อุปกรณ์ Hardware Software ที่เสนอ ณ สถานที่ติดตั้งตามที่เหมาะสม และได้รับความเห็นชอบจาก
กรมบัญชีกลาง
5. ติดตั้ง และปรับแต่งระบบรักษาความปลอดภัย ในส่วนที่เชื่อมต่อกับหน่วยงานภายใน
และภายนอก
6. ตรวจสอบ และทดสอบการตั้งค่าก่อนใช้งานจริง โดยย้ายเครื่องระบบงาน จานวน 1 ชุด
เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และลดข้อผิดพลาดที่จะส่งผลกระทบต่อระบบงานหลักของกรมบัญชีกลาง
7. ตรวจสอบความถูก ต้อง ความสมบูร ณ์ของระบบเครือ ข่ายและรัก ษาความปลอดภั ย
ด้วยระบบบริหารจัดการเครือข่ายพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูล
8. จั ด ท าคู่ มื อ การติ ด ตั้ ง ระบบเครือ ข่ า ยรั ก ษาความปลอดภั ย และการตั้ ง ค่ า ของระบบ
(Setting Configuration)
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
กุมภาพันธ์ 2563 ถึง มีนาคม 2564
5. งบประมาณ
52,740,000 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
52,740,000

ไตรมาสที่ 2
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. รองรับการเชื่อมต่อระบบครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์
หลักแห่งเดิมและศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ โดยใช้ระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลางเป็นโครงข่ายหลักแบบรวมศูนย์
2. มีระบบตรวจสอบ และระบบรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงาน
ของกรมบัญชีกลางที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งาน
3. มีการให้บริการด้านเครือข่ายข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยเพียงพอสาหรับให้บริการ
แก่ระบบงานตามภารกิจหลักของกรมบัญชีกลาง และสามารถขยายปริมาณตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ขยายขีดความสามารถการให้บริการระบบงานฯ สามารถรับผิดชอบดูแลระบบงานฯ ใหม่
จากรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐได้เพิ่มมากขึ้นและมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
5. สามารถให้บริการระบบงานตามภารกิจหลัก และระบบงานรับชาระเงินกลางของบริการ
ภาครัฐ (e-Payment) และดาเนินตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยให้เป็นเทคโนโลยี
ทันสมัย เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนการให้บริการระบบงานกรมบัญชีกลาง
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
เนื่องด้วยระบบเดิมมีปัญหา มีข้อกาจัดในการขยายปริมาณงานและการรักษาความปลอดภัย
บางส่ ว นที่ยั งเป็ น เทคโนโลยี แบบเก่าไม่ส ามารถป้ องกันการบุ กรุ กโจมตี แบบสมัย ใหม่ ได้ จึง เป็ นจุด อ่อ น
และช่องโหว่ที่อาจจะก่อให้เกิดเสียหายแก่ระบบงานและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ ส่งผลให้หยุดชะงัก
ในการให้บริการระบบงาน การใช้งานอินเตอร์เน็ต รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของระบบงาน
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางสารสนเทศ
การเงินการคลัง
ที่ทันสมัยและถูกต้อง

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
รักษาความปลอดภัยให้
ทันสมัย เพื่อรองรับระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ในการสนับสนุนการ
ให้บริการระบบงาน
ของกรมบัญชีกลาง

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

100

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

80

85

90

95

100

และ Shop Drawing และวางแผนการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

4.

3.

ร้อยละ

จัดส่งเอกสารแผนผังการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Diagram

2.

ร้อยละ

Hardware ระบบวิเคราะห์ขอ้ มูล Log และ Software ทั้งหมด
แผน
ร้อยละ

ส่งมอบระบบคอมพิเตอร์ Hardware Software

พร้อมทั้งฝึกอบรมบุคลากรกรมบัญชีกลางทั้งหมด

พร้อมทั้งปรับค่า Configuration เดิม ให้เหมาะสมกับ Policy

แผน

ร้อยละ

แผน

ติดตั้งการเชื่อมโยงสัญญาณ พร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

พร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์ทั้งหมด

Hardware ระบบวิเคราะห์ขอ้ มูล Log และ Software

แผน

ประกาศร่าง TOR/e-Bidding และทาสัญญา

1.

ร้อยละ

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

10

10

ต.ค.

10

10

พ.ย.

10

ธ.ค.

10

ม.ค.

20

ก.พ.

20

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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2.6 โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนพร้อมเครื่องสารองไฟฟ้า
และระบบบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายทั้งหมดของกรมบัญชีกลาง
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลาง โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งในส่วนภูมิภาค
ประกอบด้วย สานักงานคลังเขต 9 แห่ง และสานักงานคลังจังหวัด 76 แห่ง โดยทาการควบคุม ดูแล และพัฒนา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ร ะบบงานให้ ส ามารถใช้งานได้ ตลอดเวลามีป ระสิ ทธิ ภ าพและปลอดภั ย ซึ่ งโครงการ
ดังกล่าวเป็นการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสาหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
ของกรมบั ญชีกลาง ที่ได้รั บ ผลกระทบจากระบบปฏิ บัติการ Windows 7 ที่สิ้ นสุ ด การสนับสุ นน End of
Support จาก Microsoft (14 มค. 2563) ที่ได้ถูกติดตั้งใช้งานแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 - 2556 และไม่มี
การทดแทน รวมถึ งลดความเสี่ ยงทางด้ านการใช้ งานจากคอมพิ วเตอร์ จึ งจ าเป็ นต้ องจั ดหาเครื่ องไมโคร
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานกับระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน โดยให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กร
ด้วยระบบดิจิทัล (Digital CGD : DC) “เพื่อยกระดับกระบวนการทางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ” และเป็นการ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถให้บริการแก่ส่วนราชการต่าง ๆ และผู้ใช้บริการอื่นได้อย่างรวดเร็ว
2. สาระสาคัญ
1. จัดทาขอบเขตงาน
2. จัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญา
3. ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์
4. ส่งมอบคู่มือ พร้อมจัดอบรมการใช้งาน
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

5. งบประมาณ
21,210,300 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
12,726,180
-

ไตรมาสที่ 3
8,484,120
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. เพิ่มประสิ ทธิภ าพในการให้ บริการแก่ส่ ว นราชการต่าง ๆ และผู้ ใช้บริการอื่นได้อย่าง
รวดเร็ ว มี เ ครื่ อ งมื อ /อุ ป กรณ์ ที่ ทั น สมั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพี ย งพอส าหรั บ ให้ บ ริ ก ารใช้ ร ะบบงานที่ มี
ความสาคัญของกรมบัญชีกลาง เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบงาน
e-Payment ระบบงาน e-Social Welfare เป็นต้น
2. ให้บริการระบบงานตามภารกิจหลัก และระบบการรับชาระเงินกลางภาครัฐ (e-Payment
Portal of Government) ซึ่งดาเนินตามนโยบายของกระทรวงการคลังและของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (Digital Economy) ของรัฐบาล Thailand 4.0
7. เงื่อนไข/อุปสรรค
1. ระบบปฏิบัติการ Windows 7 สิ้นสุดการสนับสุนน (14 มกราคม 2563)
2. ไม่มีอุปกรณ์สารองไฟฟ้า UPS ใช้งานสาหรับเครื่องลูกข่าย
3. ขาดระบบบริหารจัดการเครื่องลูกข่าย เพื่อใช้ในการบริหารจัดกาทรัพยากรคอมพิวเตอร์
ทั้ง Hardware และ Software
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการแก่ส่วนราชการ
ได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565
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จัดทาขอบเขตงาน

ขึ้นประชาพิจารณ์

ตอบประชาพิจารณ์

จัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญา

ส่งมอบ Hardware Software พร้อมติดตั้งระบบ

ส่งมอบคู่มอื พร้อมอบรมการใช้งานให้กบั บุคลากร

2.

3.

4.

5.

6.

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

5

ต.ค.

5

พ.ย.

5

ธ.ค.

5

ม.ค.

5

ก.พ.

5

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

5

10

ส.ค.

5

10

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

2.6 โครงกำรจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้ำ และระบบบริหำรจัดกำรเครื่องลูกข่ำยทั้งหมดของกรมบัญชีกลำง

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2.7 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน
สาหรับระบบบาทเนต (BAHTNET) ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
1. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากกรมบั ญ ชี ก ลาง โดยศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ ด าเนิ น การให้ ร ะบบ
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง มีความมั่นคงปลอดภัยและเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการธุรกรรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง แนวนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ พ.ศ. 2553 และพระราชกฤษฎีก าว่ าด้ว ยวิ ธีการแบบปลอดภัย ในการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 รวมทั้งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 4/2560 เรื่อง มาตรฐานระบบ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนต วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
กรมบัญชีกลางได้นามาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้าน Information Security
Management System มาเป็น กรอบในการดาเนินงานของกรมบัญชีกลางโดยต้องมีการดาเนินงานด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สามารถตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งทบทวนปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง
สาหรับระบบบาทเนต (BAHTNET) การดาเนินการดังกล่าวได้ตรวจพบปัญหาข้อจากัด
และความเสี่ ย งทางด้าน Hardware Software และอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ที่อาจจะเกิ ดขึ้นส่ งผล
ต่อการทางานตามภารกิจได้ โดยในระบบบาทเนตนั้นมีการนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่หมดอายุการใช้งานไป
แล้วกลับมาใช้งานเป็นการชั่วคราว ดังนี้
1. เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยส าหรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยเสมื อ น ยี่ ห้ อ IBM
รุ่น X3550 M4 จานวน 2 เครื่อง จัดซื้อเมื่อปี 2549 หยุดการใช้งานในโครงการเมื่อปี 2557 และนามาใช้งาน
ในระบบบาทเนตเมื่อปี 2562
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับ Token Management และ BOT FTPs Server
ยี่ ห้ อ HP รุ่ น DL380 G7 จ านวน 2 เครื่ อ ง จั ดซื้ อ เมื่ อ ปี 2553 หยุ ด การใช้ ง านในโครงการเมื่อ ปี 2557
และนามาใช้งานในระบบบาทเนตเมื่อปี 2562
3. อุ ป กรณ์ Switch ส าหรั บ เชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ Firewall Router เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
แม่ข่ายยี่ห้อ Cisco รุ่น 3560-24T จัดซื้อเมื่อปี 2550 หยุดการใช้งานในโครงการเมื่อปี 2561 และนามาใช้
งานในระบบบาทเนตเมื่อปี 2562
ดังนั้น เพื่อเร่งดาเนินการให้ทันกับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
จาเป็น ต้องน าอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพมาใช้งานเป็นการชั่วคราว ซึ่ง ในระยะยาวอาจจะเกิดปัญหาส่ งผลต่อ
การปฏิบัติงานระบบงานบาทเนตได้ จึงจาเป็นต้องเร่งดาเนินการปรับปรุงและทดแทนอุปกรณ์ โดยเร็วที่สุด
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดกาหนด

2. สาระสาคัญ
1. จัดทาขอบเขตงาน
2. จัดซื้อและลงนามในสัญญา
3. สารวจ รวบรวมความต้องการ และออกแบบระบบ
4. เชื่อมต่อ ติดตัง้ Configulation และทดสอบระบบ
5. ส่งมอบระบบ พร้อมอบรมการใช้งาน
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
9,988,000 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
998,800
-

ไตรมาสที่ 3
8,989,200
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ระบบบาทเนตมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ ทันสมัย และมีความเสถียรในการดาเนินงาน
ตามภารกิจ
2. กรมบัญชีกลางสามารถปฏิบั ติงานด้านการรับ - ส่งข้อมูลด้านการเงินการคลั งได้อย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3. มี ร ะบบรั ก ษาความมั่น คงปลอดภั ยทางด้า นสารสนเทศ ซึ่ ง สอดคล้ องตามมาตรฐาน
พระราชบัญญัติ การรั กษาความมั่น คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 รวมทั้ง ยังเชื่อมโยงข้อมูล ทาธุรกรรม
ทางการเงินของกรมบัญชีกลางกับธนาคารแห่งประเทศไทยและ GFMIS
4. มีระบบสนั บสนุ น เช่น ระบบเก็ บข้อมูล ระบบ Anti-Virus ระบบฝ้ าระวัง (Monitoring
Systems) ระบบส ารองข้ อ มู ล (Backup Systems) ที่ ช่ ว ยรั ก ษาความปลอดภั ย เฝ้ า ระวั ง ที่ อ าจเกิ ด จาก
ภัยคุกคาม และสามารถแจ้งเตือนปัญหาต่าง ๆ ของระบบบาทเนตได้อย่างทันท่วงที

7. เงื่อนไข/อุปสรรค
กรมบั ญ ชี ก ลางจ าเป็ น ต้ อ งน าอุ ป กรณ์ ที่ เ สื่ อ มสภาพมาใช้ ง านเป็ น การชั่ ว คราว แต่ ใ น
ระยะยาวนั้น อาจจะเกิดปัญหาส่งผลต่อการปฏิบัติงานระบบงานบาทเนตได้ จึงจาเป็นต้องเร่งดาเนินการ
ปรับปรุงและทดแทนอุปกรณ์ดังกล่าวโดยเร็วที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดกาหนด
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางสารสนเทศ
การเงินการคลัง
ที่ทันสมัยและถูกต้อง

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
กรมบัญชีกลางสามารถ
ปฏิบัติงานด้านการรับ-ส่ง
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4
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จัดทาขอบเขตงาน

ขึ้นประชาพิจารณ์

จัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญา

สารวจ รวบรวมความต้องการ และออกแบบระบบงาน

ส่งมอบ Hardware Software พร้อมติดตั้งระบบ

เชื่อมต่อและติดตั้ง Configulation และทดสอบระบบงาน

ส่งมอบระบบ As Buit พร้อมอบรมการใช้งานให้กบั บุคลากร

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

5

ต.ค.

5

พ.ย.

10

ธ.ค.

5

ม.ค.

5

ก.พ.

10

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.
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10

มิ.ย.

10

ก.ค.

10

ส.ค.

10

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
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2.7 โครงกำรปรับปรุงระบบเครือข่ำยสำรสนเทศและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยแบบเสมือนสำหรับระบบบำทเนต (BAHTNET) ให้เข้ำสูม่ ำตรฐำนสำกล

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2.8 โครงการขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ
จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเดิมของกรมบัญชีกลาง
ไปยังอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งใหม่จังหวัดปทุมธานี ระยะที่ 2
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลาง โดยศูน ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มีห น้าที่ความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของกรมบัญชีกลาง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โดยทาการควบคุมดูแลและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงาน และระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยมีระบบงานที่ให้บริการสาคัญ ดังนี้ ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
และค่าจ้างประจา (e-Payroll) ระบบบาเหน็จบานาญ (e-Pension) ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล (MBDB)
ระบบบริ ห ารงบประมาณ การเงิน การบั ญชี และพัส ดุ ข องกรมบัญชี กลาง (AFMIS) ระบบอิ นเตอร์ เน็ ต
(Internet) อินทราเน็ต (Intranet) และสานักงานอัตโนมัติ (e-Office) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail)
ดังนั้น จึงได้ดาเนินงานโครงการดังกล่าว ซึ่งจะเสร็จตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 จึงมีความ
จาเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการขนย้าย โดยจะมีการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์ส นับสนุนอื่น ๆ ของกรมบัญชีกลาง ไปติดตั้งยังที่ทาการแห่งใหม่ เพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ของกรมบัญชีกลางมีระบบงานทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และให้ เจ้าหน้าที่สามารถ
ใช้ ง านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ ทั นที เ มื่ อเข้ า ไปปฏิ บัติ ง าน ซึ่ ง กรมบั ญ ชีก ลางมี ร ะบบงานที่ ส าคั ญ
เช่น ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา (e-Payroll) ระบบบาเหน็จบานาญ (e-Pension) ระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาล (MBDB) ระบบบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ ของกรมบัญชีกลาง (AFMIS)
ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และระบบสานักงานอัตโนมัติ (e-Office) ระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ซึ่งเป็นระบบงานที่ให้บริการของกรมบัญชีกลาง ส่งผ่านเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจประมาณปีละ 2,284,316.255 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อให้ เกิดการเบิกจ่ ายเงิน การนาเงิน ส่ งคลั งการหั กภาษี ณ ที่จ่าย สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็ น การผลั กดั น งบประมาณของแผ่ น ดินเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิ จอย่ างรวดเร็ว พร้อ มทั้ง กระตุ้นให้ เกิ ด
การหมุนเวียนของเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้การขนย้ายระบบงานต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง เป็นไปตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา
โครงการ ซึ่งควบคุมการขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สนับสนุน
อื่นไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีแนวทางการขนย้ายเป็น 2 ระยะ ดังนี้

1. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขนย้ า ยระบบจากศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศกรมบั ญ ชี ก ลางไปยั ง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ใหม่ จั งหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย ค่าแรงงาน ค่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ ค่าเครื่องมือในการ
ขนย้าย ค่าขนส่ง การสารองข้อมูล เป็นต้น
2. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง การทดสอบระบบงาน การประกันภัยอุปกรณ์ และการอานวย
ความสะดวกระหว่างการขนส่ง
2. สาระสาคัญ
ผู้รับจ้างต้องดาเนินการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมบัญชีกลางไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ใหม่จังหวัดปทุมธานี พร้อมการติดตั้งตามรายการระบบสารสนเทศ
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
7,540,000 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
754,000
-

ไตรมาสที่ 3
2,262,000
-

ไตรมาสที่ 4
4,524,000
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถให้บริการระบบงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
2. ขยายขี ด ความสามารถในการให้ บ ริ ก ารระบบงานแก่ ผู้ ใ ช้ ง านทั้ ง ส่ ว นราชการและ
หน่วยงานภาครัฐ
3. สามารถให้บริการระบบงานตามภารกิจหลัก ของกรมบัญชีกลาง และดาเนินงานได้ตาม
นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
4. ดาเนินการขยายขีดความสามารถด้านการให้บ ริการระบบงานฯ โดยสามารถรับผิดชอบ
ดูแลระบบงานฯ ใหม่จากรัฐบาล หรือหน่วยงานภาครัฐ ได้เพิ่มมากขึ้นและมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

7. เงื่อนไข/อุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางสารสนเทศ
การเงินการคลัง
ที่ทันสมัยและถูกต้อง

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
กรมฯ มีขีดความสามารถ
ในการให้บริการระบบงาน
แก่ผู้ใช้งานทั้งส่วนราชการ
และหน่วยงานภาครัฐ
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

ขนย้ายระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

ระบบการรับชาระเงินกลางของบริการภาครัฐ

4.

5.

ร้อยละ

จัดทาแผนการดาเนินงานโครงการ

3.

ขนย้ายระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

และระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

แผน

จัดจ้าง และทาสัญญาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

คัดเลือกระบบงานที่ตอ้ งขนย้าย พร้อมทั้งจัดทาร่าง TOR

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

3

ต.ค.

2

พ.ย.

1

1

ธ.ค.

3

ม.ค.

3

ก.พ.

3

มี.ค.

15

14

เม.ย.

5

15

พ.ค.
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10

มิ.ย.

10

ก.ค.

10

ส.ค.

5

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
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จำกศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเดิมของกรมบัญชีกลำง ไปยังอำคำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศแห่งใหม่ จังหวัดปทุมธำนี ระยะที่ 2

2.8 โครงกำรขนย้ำยและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยอุปกรณ์เครือข่ำยและอุปกรณ์สนับสนุนอืน่ ๆ

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2.9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (Social Welfare)
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กรมบั ญชีกลาง โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการพัฒนาระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (Social Welfare) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment Master Plan
เพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมครอบคลุมทุกประเภทสวัสดิการ รวมทั้งเป็นฐานกลางของข้อมูล
สวัสดิการของภาครัฐ และรัฐบาลได้จัดทาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 เพื่อพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่าน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติมีสิทธิ รับบัตร
สวัส ดิการแห่งรั ฐ และได้ รั บ วงเงินซื้อสิ นค้า 200-300 บาทต่อเดือน และอาจจะได้รับวงเงิ นเพิ่มส าหรับ
ค่าโดยสารรถประจาทาง รถไฟ รถบริการขนส่ง และค่าก๊าซหุงต้มแล้วแต่กรณี โดยเริ่มมีการใช้บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ตั้งแต่วัน ที่ 1 ตุล าคม 2560 เป็นต้นมา และผู้ประกอบการขายสิ นค้าหรือให้ บริการก็จะได้รับเงิน
ค่า สิน ค้าหรือบริการจากกรมบั ญชีกลาง มีการเก็บข้อมูล และรายการใช้จ่ายผ่ านบัตรในระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูล สวัส ดิการสังคม ซึ่งการจัดสวัส ดิการให้ กับประชาชนผู้ มีรายได้น้อย จานวนกว่า 14. 6 ล้ านคน
(ข้อมูล ณ ปัจจุบัน) ย่อมมีปริมาณข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก
นอกจากนี้ การจั ด การสวัส ดิการต่าง ๆ ของภาครัฐ นอกเหนือจากบัตรสวัส ดิการแห่ งรัฐ
มีความเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกของกรมบัญชีกลางหลายหน่วยงาน ประกอบกับมีหลายหน่วยงาน
ที่ ป ระสงค์ จ ะใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว เพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน
เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น จะเห็นว่าโครงการระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการภาครัฐ (e-Social Welfare)
ทาให้กรมบัญชีกลางมีฐานข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นผู้มีสิทธิจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ
14.6 ล้านราย
2. ข้อมูลจากหน่ วยงานต่าง ๆ ที่จ่ายสวัสดิการผ่านกรมบัญชีกลาง เช่น กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน (เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด) สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้) กรุงเทพมหานคร (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยพิการ) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เงินค่าป่วย
การอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน) เมืองพัทยา (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ ยพิการ) กรมการส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น (เบี้ยยั งชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยพิการ) กระทรวงกลาโหม (เงินเดือนทหารกองประจาการ)
ผู้มีสิทธิรับสวัสดิการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐประมาณ 12.5 ล้านราย
3. ข้อมูล ทั้งหมดตามข้อ (1) และ (2) ประมาณ 24 ล้านราย ซึ่งจะมีข้ อมูลการเบิกจ่าย
สวัสดิการต่าง ๆ เป็นจานวนมากและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับต้องมีการฝึกอบรมให้แก่ส่วนราชการที่จะมา
เบิกจ่ายผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมอีกเป็นจานวนมาก และในปีงบประมาณ 2563 - 2564
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประมาณ 7,000 กว่าหน่วยงาน ที่จะเข้าร่วมเบิกจ่ายในระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงจาเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบบูรณาการฐานข้อมูล

สวัสดิการสังคม (Social Welfare) มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และมีสามารถรองรับสวัสดิการที่เพิ่มตามนโยบาย
ของรัฐบาล รวมถึงสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและการเบิกจ่ายเงินเกิดประโยชน์สูงสุด
2. สาระสาคัญ
1. จัดทาแผนการติดตั้ง ทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงาน
2. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกาหนด และสามารถติดตั้งใช้งาน
ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่กรมบัญชีกลางมีใช้งานอยู่ได้
3. พัฒนาระบบการคุมงบประมาณ
4. พัฒนาระบบการจัดการโอนเงินไม่สาเร็จ (Reject)
5. พัฒนาระบบการย้ายหน่วยงานขอผู้ได้รับสวัสดิการ
6. พัฒนาระบบระงับการจ่ายเงิน และปลดการจ่ายเงิน
7. พัฒนาระบบรายงานเพิ่มเติม จานวน 10 รายงาน
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
5. งบประมาณ
8,310,000 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
795,000
-

ไตรมาสที่ 3
2,385,000
-

ไตรมาสที่ 4
5,130,000
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
กรมบัญชีกลางมีระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (Social Welfare) ที่มียืดหยุ่น
รองรับการจ่ายสวัสดิการตามนโยบายของรัฐบาล

7. เงื่อนไข/อุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน และการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการ
ภายในกองค์กร

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
กรมบัญชีกลางมีระบบ
บูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสังคม (Social
Welfare) ที่มียืดหยุ่น
รองรับการจ่ายสวัสดิการ
ตามนโยบายของรัฐบาล

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

แผน
ร้อยละ

ทาสัญญา

จัดทาแผนการติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ และแผนผังการเชื่อมต่อ

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

2.

3.

แผน
ร้อยละ

ติดตั้งโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์

ฝึกอบรมให้กบั บุคลากรของกรมบัญชีกลาง และส่งมอบคู่มอื

การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และ Software ตามขอบเขตงาน

5.

6.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ออกแบบระบบงาน Prototype

4.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

จัดทาร่าง TOR และเสนอขออนุมตั จิ ดั ซื้อ

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

5

ต.ค.

5

พ.ย.

5

ธ.ค.

5

ม.ค.

5

5

ก.พ.

5

5

มี.ค.

5

เม.ย.

5

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

5

10

มิ.ย.

5

ก.ค.

5

10

ส.ค.

5

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

2.9 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบบูรณำกำรฐำนข้อมูลสวัสดิกำรสังคม (Social Welfare)

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2.10 โครงการจัดซื้อระบบแสดงผลการเฝ้าระวังศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกรมบัญชีกลาง
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลาง โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดาเนินการก่อสร้างอาคาร
ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ห ลั ก (Data center) ตั้ ง อยู่ ณ สถานที่ แ ห่ ง ใหม่ ต.บางปรอก อ.เมื อ ง จ.ปทุ ม ธานี
การก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และจะต้องทาการเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายรวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและระบบงานต่าง ๆ พร้อมทั้งบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่แห่งใหม่
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เครื่ องคอมพิว เตอร์แม่ ข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยมีเป็นจานวนมาก
เปิดให้บริการอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รวมทั้ง ระบบงานใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก
จานวนหนึ่ง เพื่อสามารถให้บริการแก่ระบบงานต่าง ๆ ได้ต่อเนื่อง เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล
ทั้งด้านกายภาพและด้านระบบงาน
เพื่อให้ระบบงานสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก จึงจาเป็นต้องมีการตรวจสอบ
การทางานอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งเฝ้าระวัง
ภัย คุกคามที่ต้องการโจมตีระบบงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นภัยต่อข้อมูลสารสนเทศที่มีความสาคัญเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ระบบการแจ้งเตือนในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในระยะเวลาอันรวดเร็วก่อนที่จะขยายเป็นวงกว้างได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบแสดงผล
การเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถแสดงผลสาหรับเจ้าหน้าที่ Administrator ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลใน
รูปแบบเหตุการณ์ทันท่วงที (Real-time) เช่น กรณีอุปกรณ์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทางานผิดปกติ
หรือขัดข้อง กรณีเกิดการโจมตีทางเครือข่าย และระบบงานต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งในบางเหตุการณ์จาเป็นต้อง
มีการประชุมหารื อผู้ ที่เกี่ย วข้องเพื่อหาสาเหตุ วิเคราะห์ปัญหา และสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาภายใน
ระยะเวลาอันสั้น
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องจัดหาระบบแสดงผลการเฝ้าระวัง พร้อมทั้งอุปกรณ์โสตทัศน์ อุปกรณ์
การแสดงผลด้ ว ยระบบหน้ า จอที่ ทั น สมั ย รองรั บ เทคโนโลยี ก ารเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ Tablet Notebook
และ Wireless นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา และอบรมในโอกาสต่าง ๆ ที่ทาง
ราชการจัดขึ้นตามความเหมาะสมต่อไป โดยโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
ปรั บสมดุลและพัฒนาระบบการบริ ห ารจัดการภาครัฐ เป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ ยนภาครัฐ ให้ เป็น “ภาครัฐ
ของประชาชนเพื่อประชาชน” และแยกบทบาทหน่วยงานของรัฐ ที่ทาหน้าที่กากับ และเป็นผู้ ให้ บริการ
ในตลาดที่มการแข่งขันกับภาคเอกชนให้ชัดเจน มีขนาดเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีความทันสมัยและ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิ ทัล ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ทางธุร กิ จ สร้ างความมั่น คงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยกรมบัญชี กลางได้ เปิด ให้ บ ริการ
ระบบงานต่าง ๆ ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง มีความปลอดภัย
ในการใช้งานของกรม เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบได้
3. ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Advanced Infrastructure) ซึ่งในส่วนของกรมบัญชีกลางจาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีดิจิ ทัลระหว่างหน่ว ยงาน เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลและหรือ
ระบบงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเป็ น กลไกจั ด ระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง เพื่ อ การให้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ (Excellence Service: ES)
ส่วนมิติภายในเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร ลาดับที่ 7 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร บุคลากรทุกภาคส่วนสามารถเชื่อมโยงได้ตลอดเวลาประสิทธิภาพ และมี
ความปลอดภัยขั้นสูงเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. สาระสาคัญ
1. ออกแบบโครงสร้างระบบการรายงานผล และการเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่าง ๆ ทางเครือข่าย
ของกรมบัญชีกลาง
2. จั ดท าแผนการดาเนิน การติด ตั้งอุ ปกรณ์ระบบรายงานผลและการเฝ้ าระวัง ขั้น ตอน
และวิธีการทั้งหมด
3. ติดตั้งอุป กรณ์ในระบบเฝ้ าระวังทั้งหมด อุปกรณ์ Hardware Software ตรงตามเวลา
ที่กาหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง
4. ทดสอบระบบรายงานผล และการเฝ้าระวังเหตุการณ์
5. ปรับปรุงระบบหลังจากการทดสอบ และตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมด
6. จัดทาคู่มือการใช้งานระบบรายงานผล และการเฝ้าระวัง พร้อมทั้งการตั้งค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
(Setting Configuration)
7. จัดการอบรม และสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบทั้งหมด รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่
ตอบข้อซักถามให้ความรู้ และข้อแนะนาสาหรับผู้ใช้งาน
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง สิงหาคม 2564
5. งบประมาณ
17,932,600 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
1,793,200
-

ไตรมาสที่ 3
10,759,200
-

ไตรมาสที่ 4
5,379,600
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. การตรวจสอบปัญหาระบบเครือข่าย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ระบบข้อมูล
รวมทั้งการรักษาความปลอดภัย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน ลดความเสี่ยงในเรื่อง
การหยุดชะงักในการให้บริการจากระบบงานต่าง ๆ
2. ระบบห้ อ งประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ทั น สมั ย สะดวก เพี ย งพอต่ อ การใช้ ง าน
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการอบรม สัมมนา สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในราชการส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานราชการจากภายนอก
7. เงื่อนไข/อุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางสารสนเทศ
การเงินการคลัง
ที่ทันสมัยและถูกต้อง

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
ระบบสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางทางาน
ได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

แผน
ร้อยละ

ทาสัญญา

จัดทาแผนการติดตั้ง และ Shop Drawing

ติดตั้งอุปกรณ์ เชื่มโยงสัญญา ทดสอบ และปรับแต่งค่า

ฝึกอบรมให้กบั บุคลากรของกรมบัญชีกลาง

พร้อมทั้งส่งมอบ As Built คู่มอื การใช้งาน

2.

3.

4.

5.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

จัดทาร่าง TOR และจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

5

ต.ค.

5

พ.ย.

5

ธ.ค.

5

ม.ค.

5

ก.พ.

5

5

มี.ค.

10

เม.ย.

15

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

15

มิ.ย.

10

10

ก.ค.

5

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

2.10 โครงกำรจัดซื้อระบบแสดงผลกำรเฝ้ำระวังศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกรมบัญชีกลำง

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2.11 โครงการจัดซื้อระบบสื่อสารแบบรวมศูนย์สาหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกรมบัญชีกลาง
1. หลักการและเหตุผล
กรมบั ญ ชีกลาง โดยศู นย์เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ ดาเนิน งานตามโครงการสร้างอาคาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกรมบัญชีกลาง (Data Center) ต้องมีการจัดวางระบบการสื่อสารภายในและภายนอก
เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างทันท่วงที และรองรับภารกิจการให้บริการในช่วงเวลาทาการได้อย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ ว โดยยึดหลั กการให้บริ การทางการสื่อสารระบบงานตลอดเวลา (24 ชั่ว โมง x 7 วัน)
และต้องมีการเฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องเป็นสาคัญ
โครงการจัดซื้อระบบสื่ อสารแบบรวมศูนย์สาหรับศูนย์คอมพิว เตอร์ห ลั กกรมบัญชีกลาง
เป็นการจัดหาอุปกรณ์ตู้สาขา เพื่อใช้สาหรับเครื่องโทรศัพท์แบบ IP Phone (Voice over IP) เครื่องโทรศัพท์
แบบดิจิทัล (Digital phone) รวมทั้งการบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์หลักประกอบด้วย
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารสานักงาน และอาคารที่พักอาศัย โดยจัดหาระบบต่าง ๆ ที่เป็นเทคโนโลยีแบบ
ใหม่ ที่ทั น สมั ย รองรั บ การให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ และให้ น้ าหนั ก ในด้ า นรั ก ษาความปลอดภั ย
ด้า นสารสนเทศแบบศู น ย์ กลางที่ ทั น สมั ย ได้ ม าตรฐาน เพื่ อ ให้ ข้ อมู ล สารสนเทศมีค วามมั่ น คงปลอดภั ย
น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงจัดหาอุปกรณ์สัญญาณเชื่อมโยงระบบเครือข่ายโทรศัพท์
พื้น ฐานระหว่างหน่ว ยงานภายนอกและส านักงานส่ วนภูมิภ าคได้ เพื่อให้ การติดต่อประสานงานระหว่าง
เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนผู้ มาติดต่อราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งหากไม่มี ร ะบบสื่ อสารที่ครอบคลุ มและพร้อมให้ บริ การ จะส่ ง ผลให้ เกิดการล่ า ช้าในการประสานงาน
เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้เกิด ผลเสียหายต่อระบบงานฯ อีกทั้งไม่สอดคล้อง
ต่อการทาแผนสารองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan) ในกรณีที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือกรณี
การซ้อมแผนฉุกเฉินตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้าน Information Security
Management System ที่กรมบั ญชีกลางดาเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในปัจจุบัน เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชน” และแยกบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่กากับและเป็นผู้ให้บริการในตลาด
ที่มีการแข่งขันกับภาคเอกชนให้ชัดเจน มีขนาดเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีความทันสมัย และพร้อมที่
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาเศรษฐกิจดิ จิทัล ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยกรมบัญชีกลางได้ เปิดบริการ
ระบบงานต่าง ๆ ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง มีความปลอดภัย
ในการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบได้

3. ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Advanced Infrastructure) ซึ่งในส่วนของกรมบัญชีกลางจาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างหน่ว ยงาน เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลและหรือ
ระบบงานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital CGD : DC) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร เพราะการสร้างโครงสร้า พื้นฐานทางด้าน
ระบบเครือข่ายเพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ ที่มีความสาคัญสามารถเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัยขั้นสูงเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. สาระสาคัญ
1. ออกแบบโครงสร้างการเชื่อมโยงอุปกรณ์เครือข่ายระบบโทรศัพท์แบบ IP Phone รวมทั้ง
ศึกษา รวบรวมข้อมูลระบบ VoIP ภายในกรมบัญชีกลางที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน
2. ทาแผนการดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารแบบรวมศูนย์ และขั้นตอน
3. ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ร ะบบโทรศั พ ท์ ทั้ ง หมด อุ ป กรณ์ Hardware Software ตรงตามเวลา
ที่กาหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง
4. ทดสอบระบบสื่อสารแบบรวมศูนย์
5. ปรับปรุงระบบหลังจากการทดสอบ และตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมด
6. จัดทาคู่มือใช้งานระบบสื่อสารแบบรวมศูนย์ และตั้งค่าอุปกรณ์ (Setting Configuration)
7. จัดอบรม และสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบทั้งหมด รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่
สาหรับตอบข้อซักถาม ให้ความรู้ และข้อแนะนาสาหรับผู้ใช้งาน
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

5. งบประมาณ
9,000,000 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
900,000
-

ไตรมาสที่ 3
5,400,000
-

ไตรมาสที่ 4
2,700,000
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. มีระบบโทรศัพท์สานักงานที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รองรับการ
ติดต่อสื่อสารจานวนมากในอนาคตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2. สามารถบริการด้านการสื่อสารได้อย่างเพียงพอ รองรับการใช้งานจากผู้ติดต่อราชการ
ได้อย่างเพียงพอ
3. ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อราชการสามารถสนองความต้องการ
ได้ทันท่วงที สร้างความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
4. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารด้ า นการสนั บ สนุ น เพื่ อ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารทั้ ง ในราชการ
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานราชการจากภายนอก
7. เงื่อนไข/อุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางสารสนเทศ
การเงินการคลัง
ที่ทันสมัยและถูกต้อง

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
มีบริการด้านการสื่อสาร
ได้อย่างเพียงพอ รองรับ
การใช้งานจากผู้ติดต่อ
ราชการได้ทันท่วงที

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2564

2565

1

2

3

4

5

100

-

60

70

80

90

100

แผน
ร้อยละ

ทาสัญญา

ออกแบบ วางแผนการติดตั้งของระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์

พร้อมวิธีการทดสอบอุปกรณ์ทั้งหมด

2.

3.

ร้อยละ

และส่งมอบแบบ As built เวอร์ชั่นล่าสุด พร้อมทั้งจัดทาคู่มอื

การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์

แผน

ฝึกอบรมให้กบั บุคลากรของกรมบัญชีกลางให้ครบทุกหลักสูตร

5.

ร้อยละ

แผน

ติดตั้งอุปกรณ์ เชื่อมโยงสัญญาณ และปรับแต่งค่าให้ครบถ้วน

4.

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

จัดทาร่าง TOR และจัดจ้าง

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

5

ต.ค.

5

พ.ย.

5

ธ.ค.

5

ม.ค.

5

ก.พ.

10

5

มี.ค.

10

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

10

5

ก.ค.

5

5

ส.ค.

5

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

2.11 โครงกำรจัดซื้อระบบสือ่ สำรแบบรวมศูนย์สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกรมบัญชีกลำง

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2.12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
1. หลักการและเหตุผล
กรมบั ญ ชี ก ลาง ในฐานะหน่ ว ยงานกลางได้ ด าเนิ น การโครงการระบบจ่ า ยตรงเงิ น เดื อ น
และค่าจ้างประจา เพื่อจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าตอบแทน และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันเข้าบัญชีเงินฝาก
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการของทุกส่วนราชการที่ธนาคารพาณิชย์โดยตรง ซึ่งเป็น
โครงการหนึ่งในโครงการพัฒนาระบบการรับ - จ่ายเงินตามแผนการปฏิรูปการรับ - จ่ายเงินและการบริหาร
เงินสดภาครัฐ (e-Payment) เพื่อรองรับกับแผนการปฏิรูประบบบริหารราชการ โดยกรมบัญชีกลางได้นา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาให้บริ การอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุ พันธกิจและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลางและยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตามยังมีความจาเป็นต้องยกระดับการ
ให้บริการของระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ให้ตอบรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัลสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล
ดั ง นั้ น โครงการระบบจ่ า ยตรงเงิ น เดื อ นและค่ า จ้ า งประจ า จึ ง มี ก ารพั ฒ นาระบบงาน
อย่ างต่อเนื่ อง เพื่อให้ ร ะบบงานสามารถรองรับ การเปลี่ ยนแปลงจากสภาพแวดล้ อมที่ เข้ามากระทบกั บ
การทางานของระบบงาน เช่น ด้านนโยบายของรัฐ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการปฏิรูประบบราชการ
เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 กรมบัญชีกลางได้จัดหาระบบงานคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบงานแบบ
เบ็ ด เสร็ จ แบบ Web Application ตามโครงการระบบงานคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ โครงการระบบจ่ า ยตรง
เงิน เดือนและค่าจ้ างประจ า เพื่อให้ กรมบัญชี กลางและส่ ว นราชการสามารถใช้ง านผ่ านระบบเครื อข่า ย
อินเตอร์เน็ต โดยติดตั้งใช้งานระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และได้มีการขยาย
โครงการจ่ายตรงเงินเดือนฯ เพื่อนาส่วนราชการเข้าสู่โครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
พร้อมเปิดให้บริการระบบงานเพิ่มเติม เช่น ระบบให้บริการข้อมูลกับส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
ของกรมบัญชีกลาง จึงจาเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทาหน้าที่เป็น Database Server เพื่อทดแทน
เครื่ องเดิม ที่ใ ช้งานตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2548 ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 และในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
กรมบั ญชีกลางได้จัดหาอุป กรณ์เพื่อทดแทนของเดิมและเพิ่มประสิ ทธิภ าพให้ กับโครงการระบบจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจา โดยการจัดหาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยทางานลักษณะของการทา HA
(High Availability) ในลักษณะ Active by Active ที่ศูนย์หลักสาหรับโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่า จ้ า งประจ า เพื่ อ ให้ ส ามารถรองรั บ การเข้ าสู่ โ ครงการระบบจ่ า ยตรงเงิ น เดื อนและค่ า จ้ างประจ าของ
กระทรวงกลาโหม และสานักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปี พ.ศ. 2558 ใช้งานเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน
จากการให้ใช้งานของส่วนราชการ พบว่า การทางานของระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจานั้น มีข้อจากัดการเข้าใช้งานผ่านเบราเซอร์ ความสะดวกรวดเร็วในการทางาน และการบันทึกข้อมูล
การส่งออกข้อมูลในรูปแบบรายงานมาตรฐานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งความต้องการด้านข้อมูลเหล่านี้
มีความเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับความต้องการในงานต่าง ๆ ของส่วนราชการมีเพิ่มมากขึ้น ทาให้ยาก
แก่การบารุงรักษาและไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาต่อยอดเพื่อให้รองรับกับการทางานของหน่วยงาน

ในปัจจุบันได้ อันส่งผลให้เกิดปัญหาและความล่าช้า ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจาเป็นต้องจัดทาโครงการดังกล่าว
เพื่อให้ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจามีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ ตรงกับ
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ง าน เพื่ อ ให้ ป ระหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยและง่ า ยต่ อ การดู แ ลรั ก ษาในระยะยาว เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพในการให้ บ ริ การผู้ ใช้งาน รวมทั้งเพื่อ รองรับระบบคอมพิว เตอร์ให้ ส ามารถใช้ร่ ว มกันอย่า ง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนด้านความมั่นคงปลอดภัยต่อไป เพื่อยกระดับกระบวนการทางานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัลสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง
(พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital CGD : DC)
2. สาระสาคัญ
1. พัฒนาให้สามารถใช้งานผ่านเบราเซอร์ Google Chrome เพื่อระบบให้ทันสมัยและปรับปรุง
ขั้นตอนในการทางานของเจ้าหน้าที่
2. พัฒนาและปรั บปรุงให้ ส่วนราชการสามารถให้บริการข้อมูลบุคคลกับบุคลากรภาครัฐ
ของส่วนราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถให้บริการข้อมูลผ่านเบราว์เซอร์
Google Chrome ได้
3. พัฒนาการให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ CGD Direct Payment Token Key สามารถใช้งาน
ร่วมกับเบราว์เซอร์ Google Chrome ได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของข้อมูลระบบงาน
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2564
5. งบประมาณ
17,761,800 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
3,552,360

ไตรมาสที่ 2
2,664,270
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
11,545,170
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ให้ บริการระบบฯ แก่ส่ว นราชการได้อย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติงานร่ว มกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน ด้วยกระบวนการทางานที่สะดวก และลดขั้นตอนในการทางานของ
เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง และส่วนราชการ
2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายด้านงบบุคลากรภาครัฐ
ที่เป็นรายบุคคลของทุกส่วนราชการ ซึ่งจะทาให้รัฐสามารถทราบต้นทุนค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลต้องจ่ายต่อการจ้าง
บุคลากรหนึ่งคนได้
3. ประมวลผล รวบรวมข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และงบประมาณรายจ่ายด้านงบบุคลากร
(Consolidate) ในภาพรวมของประเทศได้ภายในเวลาที่กาหนด
4. สามารถบูรณาการข้อมูลบุคลากรภาครัฐที่อยู่ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เงื่อนไข/อุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางสารสนเทศ
การเงินการคลัง
ที่ทันสมัยและถูกต้อง

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
เป็นศูนย์กลางข้อมูล
บุคลากรภาครัฐ
ที่เกี่ยวกับงบประมาณ
รายจ่ายด้านงบบุคลากร
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
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จัดทาร่าง TOR และทาสัญญา

จัดส่งแผนการดาเนินงาน และออกแบบระบบงาน

พัฒนา และติดตั้งระบบงาน

อบรมให้กบั บุคลากรของกรมบัญชีกลาง พร้อมทดลองการใช้งาน

2.

3.

4.

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

5

ต.ค.

5

พ.ย.

3

ธ.ค.

5

5

2

ม.ค.

5

5

ก.พ.

5

มี.ค.

5

เม.ย.

10

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

10

มิ.ย.

10

ก.ค.

10

ส.ค.

10

5

ก.ย.

40

ต.ค.

30

พ.ย.

2.12 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ

30

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

5. ติดตัง้ และปรับแต่งการสืบค้นข้อมูลขอระบบจัดเก็บข้อมูลเดิมที่ใช้งานอยู่
6. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของระบบจัดเก็บข้อมูล
7. จัดทาคู่มือการติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนพัฒนา นโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
(พ.ศ. 2561-2580)
ประเทศ
เศรษฐกิจและ กค. และ บก. ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม
11 ด้าน
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
/
/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2564 ถึง พฤษภาคม 2565
5. งบประมาณ
36,600,000 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
3,660,000

ไตรมาสที่ 2
21,960,000

ไตรมาสที่ 3
10,980,000

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. มี ร ะบบเก็ บ ข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง มี เ สถี ย รภาพในการใช้ ง าน
พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีความน่าเชื่อถือ รองรับกับภัยคุกคามต่าง ๆ
2. ผู้บริหารกรมบัญชีกลางสามารถประเมิน และตัดสินใจข้อมูลภัยคุกคามจากการบุกรุก
โจมตีต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
7. เงื่อนไข/อุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางสารสนเทศ
การเงินการคลัง
ที่ทันสมัยและถูกต้อง

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
กรมบัญชีกลางมีระบบ
เก็บข้อมูลระบบสารสนเทศ
ที่เป็นศูนย์กลาง
มีเสถียรภาพในการใช้งาน
รองรับกับภัยคุกคามต่าง ๆ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
2561 2562 2563
-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
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