-1

-

งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ
งบประมำณ หมำยถึง แผนอันเกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรกำรเงินให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ
ภำยในองค์กรเพื่อนำไปใช้ในกำรดำเนินงำนที่รับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
องค์กรที่กำหนดร่วมกัน เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้กำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ บรรลุเป้ำหมำย สำหรับ
หน่วยงำนภำครัฐ กำรที่จะได้มำซึ่งงบประมำณนั้น หน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติ
รำชกำรตำมภำรกิจของตนเอง โดยมีสำนักงบประมำณ ให้กำรเสนอแนะและให้ควำมเห็นแก่รัฐบำล
และหน่วยงำนภำครัฐในด้ำนกำรงบประมำณ รวมทั้งกำรจัดทำงบประมำณที่สนองต่อนโยบำย
รัฐบำลและแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เพื่อให้กำรจัดสรรงบประมำณของประเทศเกิด
ผลสั มฤทธิ์มีป ระสิ ทธิภ ำพ คุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่ งรัฐ ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
มีควำมรับผิดชอบ มีควำมคล่องตัว และสำมำรถตรวจสอบได้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ถือเป็นเครื่องมือในกำรทำงำนที่สำคัญของโลก
ในยุคปัจจุบัน และกลำยเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนที่สำคัญและจำเป็นต่อกำรทำงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ กำรจัดสรรงบประมำณด้ำนเทคโนโลยีของภำครัฐนั้น มีขั้นตอนกำรจัดทำของบประมำณ
สรุปโดยย่อได้ดังนี้
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แผนภาพที่ 1 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ
คณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐ
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สานักงบประมาณ

ข้อเสนอโครงกำรของหน่วยงำน

เสนอโครงกำรต่อคณะกรรมกำร
บริหำรของหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบ

ใช่

เกินกว่ำ
100 ล้ำนบำท
ขึ้นไป

พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบในหลักกำร
พร้อมวงเงินโครงกำร

แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงาน
ทราบ

ไม่ใช่

กระทรวงฯ ส่งผลกำรพิจำรณำ
ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบให้สำนัก
งบประมำณพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณ

พิจำรณำจัดสรร
งบประมำณ

ที่มำ: แนวทำงกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำรำยยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของ
หน่วยงำน, กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

จำกแผนภำพที่ 1 จะเห็นได้ว่ำ ส่วนรำชกำรที่ขอใช้เงินงบประมำณแผ่นดินเพื่อดำเนินกำร
โครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่ำ เกินกว่ำ 100 ล้ำนบำทขึ้นไป จะต้องทำกำรส่งเรื่อง
ถึงคณะกรรมกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐเพื่อพิจำรณำ โดยจะมีแบบฟอร์มให้ดำวน์โหลด
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ผ่ ำ นทำงเว็ บ ไซต์ http://100m.mict.go.th/ คณะท ำงำนนี้ นอกจำกจะท ำกำรพิ จ ำรณำให้
ควำมเห็นชอบแล้ว ยังติดตำมกำรดำเนินงำนของโครงกำรที่ตนเองให้ควำมเห็นชอบอีกด้วย
ส ำหรั บ กำรติด ตำมมูล ค่ ำ ของงบประมำณที่ จัดสรรเพื่ อเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรนั้น ปัจจุบันมิได้มีกำรรวบรวมไว้เป็นกำรเฉพำะ รำยงำนเล่มนี้จึงได้ทำกำรรวบรวมขึ้นมำใหม่
โดยรวบรวมมำจำกงบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี ประจ ำปี พ.ศ.2556-2559 โดยดึ ง เฉพำะ
งบประมำณที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ซึ่งมักจะปรำกฏอยู่ในชื่อรำยกำรว่ำ
“แผนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร” ซึ่งพบว่ำแต่ละหน่วยงำนใช้ชื่อแผนในกำร
พัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแตกต่ำงกัน อำจจะเป็นเพรำะหน่วยงำนต้องกำร
เขียนแผนงำนให้ตรงตำมภำรกิจหลัก จึงทำให้บำงหน่วยงำนที่มีแผนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่ อสำร แต่มิได้เขีย นของบประมำณในชื่อ แผนเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำร
ซึ่งอำจ ทำให้ตัวเลขงบประมำณข้ำงต้นต่ำกว่ำควำมเป็นจริง เนื่องจำกงบประมำณด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของหน่วยงำนเหล่ำนี้ อำจจะจะไปปรำกฏในหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรือ ในส่วนของงบลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน และ อำจมีในงบอื่น ๆ อีกด้วย สำหรับส่วนรำชกำร
ไม่สังกัดสำนักนำยกรัฐ มนตรี กระทรวง หรือ ทบวง หน่วยงำนของรัฐสภำ หน่วยงำนของศำล
หน่วยงำนอิสระของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนเหล่ำนี้เป็นหน่วยงำนที่สำมำรถหำรำยได้เอง
ฉะนั้นงบประมำณที่ป รำกฏอำจเป็ นเพียงงบประมำณจำนวนหนึ่งที่ใช้ในกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศของหน่วยงำนเท่ำนั้น เพรำะหน่วยงำนสำมำรถใช้ งบประมำณจำกรำยได้ที่หน่วยงำน
หำได้เองเพื่อพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในหน่วยงำนได้
จำกกำรสืบค้นข้อมูลงบประมำณที่รัฐบำลจัดสรรให้กับหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ ในกำร
ดำเนินกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ในปี พ.ศ. 2556-2559 สำมำรถจำแนกรำย
กระทรวง สรุปดังแสดงในตำรำงที่ 1
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ตารางที่ 1 งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ จาแนกรายกระทรวง ปี พ.ศ. 2556-2559
กระทรวง/ส่วนราชการ
1. กระทรวงศึกษำธิกำร
2. กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
3. กระทรวงกำรคลัง
4. กระทรวงมหำดไทย
5. กระทรวงคมนำคม
6. สำนักนำยกรัฐมนตรี
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8. ส่วนรำชกำรไม่สังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
9. กระทรวงสำธำรณสุข
10. กระทรวงพำณิชย์
11. หน่วยงำนของศำล
12. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
13. กระทรวงแรงงำน
14. กระทรวงยุติธรรม
15. กระทรวงอุตสำหกรรม
16. กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
17. หน่วยงำนอิสระของรัฐ
18. กระทรวงวัฒนธรรม
19. กระทรวงพลังงำน
20. หน่วยงำนของรัฐสภำ
21. กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

วงเงินงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่หน่วยราชการได้รบั จัดสรร
(ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
424.455
N/A
N/A
4,286.3856
3,930.903
3,870.11
3,870.10
3,483.2120
2,304.792
N/A
3,303.90
3,101.3793
2,319.759
1,014.281
2,475.60
2,321.2205
756.167
N/A
817.80
947.9787
652.572
111.713
734.50
709.9420
453.805
332.970
451.50
701.9948
413.309
189.850
N/A
686.4215
758.682
N/A
N/A
668.3072
213.865
75.593
392.00
334.0540
143.871
261.634
280.946
325.0534
212.760
N/A
224.40
269.1005
515.440
N/A
200.60
241.6746
212.978
N/A
209.60
241.1698
101.563
142.201
142.201
174.0635
143.824
N/A
138.80
151.0616
209.207
217.988
217.988
150.7656
188.196
N/A
N/A
141.4294
90.070
N/A
83.00
89.8435
231.718
N/A
189.850
78.6543
118.116
N/A
65.90
71.1896
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สัดส่วนของงบประมาณเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารต่องบประมาณที่ได้รบั ทั้งหมด
(ร้อยละ)
2556
2557
2558
2559
0.09
N/A
N/A
0.83
51.73
69.225
69.225
67.34
1.28
N/A
1.78
1.56
0.75
0.298
0.73
0.68
0.79
N/A
0.74
0.70
2.58
0.334
51.68
1.97
0.62
0.411
0.56
0.81
0.24
0.18
N/A
N/A
0.76
N/A
N/A
0.54
2.88
1.043
5.41
4.64
0.87
1.31
1.40
1.35
0.69
N/A
0.74
0.75
1.41
N/A
0.60
0.71
1.10
N/A
0.95
1.04
1.60
2.43
2.43
2.92
1.38
N/A
1.46
1.50
1.66
1.63
1.63
1.54
3.16
N/A
N/A
1.83
4.60
N/A
4.20
4.48
2.71
N/A
2.87
4.01
0.99
N/A
0.08
1.00
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กระทรวง/ส่วนราชการ
22. กระทรวงกลำโหม
23. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
24. กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
25. รัฐวิสำหกิจ
รวมทั้งสิ้น

-

วงเงินงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่หน่วยราชการได้รบั จัดสรร
(ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
40.112
N/A
35.80
59.1125
37.614
N/A
47.10
50.8980
37.217
N/A
N/A
32.7134
N/A
N/A
N/A
22.4080
14,086.545

6,216.33

13,881.59

19,340.03

สัดส่วนของงบประมาณเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารต่องบประมาณที่ได้รบั ทั้งหมด
(ร้อยละ)
2556
2557
2558
2559
0.02
N/A
0.02
0.03
0.48
N/A
0.55
0.64
0.42
N/A
N/A
0.34
N/A
N/A
N/A
N/A
100

100

100

100

หมายเหตุ : กำรใช้ชื่อแผนเพื่อพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในแต่ละปีมีควำมแตกต่ำงกัน
ปี พ.ศ. 2556 แผนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ปี พ.ศ. 2557 แผนงำนเชื่อมโยงระบบคมนำคม และเทคโนโลยีสำรสนเทศ/และแผนกำรพัฒนำ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ปี พ.ศ. 2558 แผนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ปี พ.ศ. 2559 แผนกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
ที่มำ : ข้อมูลจำกสำนักงบประมำณ รวบรวมโดยส่วนนโยบำยรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ำยนโยบำยและยุทธศำสตร์ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
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เมื่อพิจำรณำจำกข้อมูลตำมตำรำงที่ 1 พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2559 กระทรวงที่ได้รับกำรจัดสรร
วงเงินงบประมำณเพื่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ได้ รั บ งบประมำณทั้ ง สิ้ น 4,286.3856 ล้ ำ นบำท กระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ได้รับงบประมำณทั้งสิ้น 3,483.2120 ล้ำนบำท และกระทรวงกำรคลัง
ได้รับงบประมำณทั้งสิ้น 3,101.3793 ล้ำนบำท แต่หำกพิจำรณำเฉพำะกระทรวงที่มิได้มีภำรกิจ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นภำรกิจหลัก พบว่ำ กระทรวงที่ได้รับกำรจัดสรรวงเงิน
งบประมำณมำกที่สุ ด 3 อัน ดับ แรก คือ กระทรวงศึกษำธิกำร ยังครองอันดับ 1 รองลงมำ คือ
กระทรวงกำรคลั ง เลื่ อ นอั น ดั บ ขึ้ น มำจำกอั น ดั บ ที่ 3 มำเป็ น อั น ดั บ ที่ 2 และอั น ดั บ ที่ 3 คื อ
กระทรวงมหำดไทย ได้รับงบประมำณทั้งสิ้น 2,321.2205 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรได้ รั บ กำรจั ด สรรวงเงิ น งบประมำณมำกเป็ น อั น ดั บ 2 เนื่ อ งจำก
กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นบทบำท หน้ำที่ และภำรกิจหลักของกระทรวง
แต่ ส ำหรั บ กระทรวงกำรคลั ง และกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ถึ ง แม้ ว่ ำ กำรพั ฒ นำด้ ำ นเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่ อสำรมิใช่ภำรกิจ หลั ก แต่ได้รับกำรจัดสรรวงเงินงบประมำณมำกเช่นกัน
เนื่องจำกทั้งสองกระทรวงมีภำรกิจในกำรให้บริกำรประชำชนในวงกว้ำง กล่ำวคือ กระทรวงกำรคลัง
มีภำรกิจหลักทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยทำงกำรคลังและกำรจัดเก็บภำษี ซึ่งจะมีกำรใช้
งบประมำณในกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน
จะเห็ น ได้ ว่ ำ มี ก ำรบริ ก ำรจ่ ำยภำษี อ อนไลน์ ของกรมสรรพำกร หรื อ กำรบริ ก ำรด้ ำนศุล กำกร
ณ จุดเดียว ของกรมศุลกำกร ส่วนกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งเป็นกระทรวงที่มีภำรกิจด้ำนกำรศึกษำ
ซึ่งเป็ น รำกฐำนที่ส ำคัญที่สุ ดในกำรพัฒ นำบุ คลำกรในประเทศ กระทรวงศึกษำได้มีกำรพัฒ นำ
เว็บไซต์สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำแห่งชำติ เพื่อเป็นเว็บไซต์กลำงในกำรเก็บข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ
ของประเทศไทย โดยหน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำทั่วประเทศสำมำรถนำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้งำนได้
หรือกำรมีศูนย์กำรเรียนรู้แห่งชำติ (National Learning Center : NLC) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
จัดเก็บและเชื่อมโยงสื่อกำรเรียนรู้ที่เอื้อประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนกำรเรียนรู้และเป็นแหล่ง
อ้ำงอิงข้อมูลที่สำคัญด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรวิจัยของกระทรวงศึกษำธิกำร
รวมถึงหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แต่หำกพิจำรณำถึงสัดส่วนของงบประมำณด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ต่องบประมำณทีห่ น่วยงำนภำครัฐได้รับ กระทรวงที่มีสัดส่วนงบประมำณด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรต่องบประมำณที่หน่วยงำนได้รับมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร คิดเป็นร้อยละ 67.34 รองลงมำ คือ กระทรวงพำณิชย์ คิดเป็นร้อยละ
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4.64 และกระทรวงพลังงำน คิดเป็นร้อยละ 4.48 ตำมลำดับ แต่หำกพิจำรณำเฉพำะกระทรวงที่
มิได้มีภำรกิจด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นภำรกิจหลัก พบว่ำ กระทรวงที่มีสัดส่วน
งบประมำณด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรต่องบประมำณที่หน่วยงำนได้รับมำกที่สุด 3
อันดับแรก ได้แก่ กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงพลังงำน เลื่อนขึ้นมำเป็นอันดับที่ 1 และ 2 ตำมลำดับ
ส่วนอันดับที่ 3 คือ หน่วยงำนของรัฐสภำ คิดเป็นร้อยละ 4.01 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำ หน่วยงำน
ดังกล่ำวได้ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรถึงแม้ว่ำจะไม่ใช่
ภำรกิจหลักของหน่วยงำนก็ตำม
หำกพิจ ำรณำตำมงบประมำณที่ ได้รับจั ดสรรด้ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศของแต่ ล ะ
หน่วยงำน โดยแบ่งตำมวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปี พ.ศ. 2559 สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3
กลุ่ม คือ
1) กลุ่มที่ได้รับงบประมาณหลักสิบล้านขึ้นไป ได้แก่ กระทรวงกลำโหม กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ กระทรวงกำรท่องเที่ย วและกีฬำ กระทรวงพลั งงำน กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี หน่วยงำนของรัฐสภำ และรัฐวิสำหกิจ
2) กลุ่มที่ได้รับงบประมาณหลักร้อยล้านขึ้นไป ได้แก่ สำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนำคม กระทรวง
ทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ งแวดล้ อม กระทรวงพำณิ ชย์ กระทรวงยุ ติ ธรรม กระทรวงแรงงำน
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสำรธำรณสุข กระทรวงอุตสำหกรรม หน่วยงำนของศำล หน่วยงำน
อิสระของรัฐ และส่วนรำชกำรไม่สังกัดสำนักนำยก กระทรวง หรือทบวง
3) งบประมาณหลักพันล้านขึ้นไป ได้แก่ กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กระทรวงกำรคลัง และกระทรวงมหำดไทย
ทั้ ง นี้ ในปี พ.ศ. 2559 รั ฐ บำลได้ ป ระกำศนโยบำยเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ น ำมำใช้
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศโดยกำรนำเอำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำใช้เพื่อเพิ่มผลผลิ ต เพิ่ม
ผลงำน และสร้ำงมูลค่ ำเพิ่มให้แก่สินค้ำและบริกำรต่ำงๆ ฉะนั้น ในแผนกำรของบประมำณในปี
พ.ศ. 2559 หน่วยงำนต่ำง ๆ จึงใช้ชื่อแผนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศว่ำ แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และมีกำรแยกงบกำรบูรณำกำรในด้ำนต่ำงๆ รวมถึงด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรอย่ำงชัดเจน จึงทำให้ในปี พ.ศ. 2559 สำมำรถหำข้อมูลงบประมำณด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้อย่ำงสะดวกและแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งจำกกำรประกำศนโยบำยเศรษฐกิจ
ดิจิทัลดังกล่ำว รัฐบำลได้จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2559 ให้แก่กระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เป็นจำนวน 15,000,000,000 (หนึ่งหมื่นห้ำพันล้ำนบำทถ้วน)
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ส ำหรั บ แผนงำนพัฒ นำเศรษฐกิจ และสั งคมดิจิทัล เพื่อให้ กระทรวงเทคโนโลยีส ำรสนเทศและ
กำรสื่ อ สำรเป็ น หน่ ว ยงำนกลำงในกำรขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงำน
ที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน
ตารางที่ 2 งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ
จาแนกรายกระทรวง และอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่าง ปี พ.ศ. 2558-2559
กระทรวง/ส่วนราชการ
1. กระทรวงศึกษำธิกำร
2. กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
3. กระทรวงกำรคลัง
4. กระทรวงมหำดไทย
5. กระทรวงคมนำคม
6. สำนักนำยกรัฐมนตรี
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8. ส่วนรำชกำรไม่สังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
9. กระทรวงสำธำรณสุข
10. กระทรวงพำณิชย์
11. หน่วยงำนของศำล
12. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
13. หน่วยงำนอิสระของรัฐ
14. กระทรวงยุติธรรม
15. กระทรวงแรงงำน
16. หน่วยงำนของรัฐสภำ
17. กระทรวงอุตสำหกรรม
18. กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
19. กระทรวงวัฒนธรรม
20. กระทรวงพลังงำน
21. กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
22. กระทรวงกลำโหม
23. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
24. กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
25. รัฐวิสำหกิจ
รวมทั้งสิ้น

วงเงินงบประมาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ล้านบาท)
ปี 2558
ปี 2559
N/A
4,286.3856
3,870.10
3,483.2120
3,303.90
3,101.3793
2,475.60
2,321.2205
817.80
947.9787
734.50
709.9420
451.50
701.9948
N/A
686.4215
N/A
668.3072
392.00
334.0540
280.946
325.0534
224.40
269.1005
217.988
150.7656
209.60
241.1698
200.60
241.6746
189.850
78.6543
142.201
174.0635
138.80
151.0616
N/A
141.4294
83.00
89.8435
65.90
71.1896
35.80
59.1125
47.10
50.8980
N/A
32.7134
N/A
22.4080
13,881.59

19,340.03

การเปลีย่ นแปลง
ปี 2559 เทียบกับ
ปี 2558 (ร้อยละ)
N/A
ลดลง 10.00
ลดลง 6.13
ลดลง 6.24
เพิ่มขึ้น 15.92
ลดลง 3.34
เพิ่มขึ้น 55.48
N/A
N/A
ลดลง 14.78
เพิ่มขึ้น 15.70
เพิ่มขึ้น 19.92
ลดลง 30.84
เพิ่มขึ้น 15.06
เพิ่มขึ้น 20.48
ลดลง 58.57
เพิ่มขึ้น 22.41
เพิ่มขึ้น 8.83
N/A
เพิ่มขึ้น 8.25
เพิ่มขึ้น 8.03
เพิ่มขึ้น 65.12
เพิ่มขึ้น 8.06
N/A
N/A
เพิ่มขึ้น 39.32

ที่มำ : ข้อมูลจำกสำนักงบประมำณ รวบรวมโดยส่วนนโยบำยรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ำยนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
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จำกตำรำงที่ 2 เมื่อเปรี ย บเทีย บวงเงินงบประมำณด้ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรระหว่ำงของหน่วยงำนภำครัฐ ปี พ.ศ. 2558 กับ ปี พ.ศ. 2559 พบว่ำ หน่วยงำนภำครัฐ
ส่วนใหญ่ได้รับวงเงินงบประมำณด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพิ่มขึ้น โดยหน่วยงำนที่
ได้รับวงเงินงบประมำณเพิ่มสู งขึ้นมำกที่สุด 3 อันดับแรก คือ กระทรวงกลำโหม เพิ่มขึ้นร้อยละ
65.12 (เพิ่มขึ้น จำก 35.80 ล้ ำนบำท เป็ น 59.1125 ล้ ำนบำท) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.48 (เพิ่มขึ้นจำก 451.50 ล้ำนบำท เป็น 701.9948 ล้ำนบำท) และ กระทรวง
อุตสำหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.41 (เพิ่มขึ้นจำก 142.201 ล้ำนบำท เป็น 174.0635 ล้ำนบำท)
ดังแสดงในตำรำงที่ 2 ซึ่งกำรเพิ่มขึ้นของงบประมำณด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ
หน่ ว ยงำนภำครั ฐ ต่ำงๆ เป็ น ผลสื บ เนื่ องมำจำกกำรที่รัฐ บำลชุดปัจจุบัน ที่ได้แถลงนโยบำยต่อ
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2557 ที่ผ่ำนมำ ที่ต้องกำรสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน
ของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งทำให้หน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ ต้องตื่นตัว
ในกำรพัฒนำกำรให้บริกำร รวมถึงปรับเปลี่ยนระบบกำรทำงำนให้มีควำมทันสมัย โปร่งใส และ
สะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้น โดยมีกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นหน่วยงำนหลัก
ในกำรจัดทำแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัลให้กับทุกภำคส่วน อีกทั้งสำนักงำนรัฐอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ได้จัดทำแผนกำรพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) เพื่อเป็นแผนในกำรผลักดันภำครัฐ
ของไทยสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล เพื่อกำรบูรณำกำรกำรทำงำนระหว่ำงหน่วยงำน อันจะส่งผลให้เกิด
กำรยกระดับกำรให้บริกำรโดยมีประชำชนเป็นศูนย์กลำง
ในปัจจุบัน หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรบูรณำกำรงบประมำณด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรบำงส่วน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำเครือข่ำยและบูรณำกำรระบบอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ
เข้ำด้วยกัน และสำมำรถใช้ทรัพยำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรร่วมกันได้ อีกทั้งลด
ควำมซ้ำซ้อนของกำรของบประมำณ และเพิ่มกำรใช้จ่ำยงบประมำณมีประสิทธิภำพมำกยิ่ งขึ้น
โดยสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ได้จัดทำเครือข่ำยกำรเชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐ หรือ
เรี ย กว่ำ GIN (Government Information Network) ให้ เป็นเครือข่ำยหลั กในกำรรั บส่ ง ข้ อ มู ล
ภำยในระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค โดยมีเป้ำหมำยเพื่อกำรบูรณำกำรข้อมูล
และลดควำมซ้ำซ้อนในกำรใช้งบประมำณด้ำนระบบเครือข่ำย นอกจำกนั้น ยังมีบริกำรระบบคลำวด์
ภำครัฐ โดยเป็นกำรนำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยจำนวนมำกเชื่อมต่อเข้ำด้วยกันเพื่อใช้ทรัพยำกร
และผลประโยชน์ร่วมกันอย่ำงสูงที่สุด ซึ่งจะทำให้มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลภำยในหน่วยงำนภำครัฐมำกขึ้น
ซึ่งอำจส่งผลให้กำรจัดสรรวงเงินงบประมำณด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของบำง
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หน่วยงำนลดลง และนำมำบูรณำกำรเป็นงบประมำณสำหรับบริกำรที่สำมำรถใช้ร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำน (Share Service) เช่น Government Information Network (GIN) หรือ Government
Cloud (G-Cloud) เป็นต้น
จำกกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลงบประมำณด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ของหน่วยงำนภำครัฐ ในปี พ.ศ. 2556 – 2559 พบว่ำ รัฐบำลเล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร จึงได้จัดสรรงบประมำณให้กับหน่วยงำนภำครัฐเพื่อใช้ใน
กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพิ่มมำกขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมำ
โดยเฉพำะในปี พ.ศ. 2559 ที่รัฐบำลประกำศนโยบำยเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งมุ่งเน้นกำรนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงได้จัดสรรงบประมำณเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ
39.32 (จำก 13,881.59 ล้ำนบำทในปี พ.ศ. 2558 เป็น 19,340.03 ล้ำนบำท) และเป็นวงเงิน
งบประมำณที่ได้จัดสรรสูงสุดในรอบ 4 ปีที่ผ่ำนมำ ดังนั้น จึงเป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนภำครัฐในกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรของภำครัฐได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงลดควำมเหลื่อมล้ำในกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐได้ในอนำคต
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