
การประชุมระดมสมองเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2
กลุ่มที่ 4: หน่วยงานด้านการบริหารสินทรัพย์ ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง และด้านการเงินและการใช้จ่าย

โครงการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ 2
(Digital Government Development Plan Phase II) 

6 ตุลาคม 2559



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารสินทรัพย์ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านการบริหารสินทรัพย์ของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการบริหารสินทรัพย์

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบการจัดซื้อจัดจ้างไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่าย และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านการเงินและการใช้จ่ายของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการเงินและการใช้จ่าย

Agenda

2

ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านการคลัง



กรอบแนวคิดการศึกษา

การประชุมรบัฟังความ
คิดเห็นและการเผยแพร่

ผลการศึกษา

 การศึกษาและวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
จัดท า 

 นโยบาย แผนยุทธศาสตร์และแผนการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของไทย รวมถึงกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งการปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงการ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 ทบทวนความครบถ้วนของเนื้อหา แผนฯ
ระยะที่ 1 ทั้งหมด 18 ขีดความสามารถ พร้อม
เพิ่มเติมเนื้อหาในรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์
และสอดคล้องกับระยะที่ 2
 ศึกษาผลการจัดอันดับในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือรัฐบาล
ดิจิทัลในระดับสากล
 ศึกษาผลการศึกษา โครงการส ารวจระดับ
ความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานภาครัฐระดับกรม และข้อมูลอื่นๆ 
 ระบปุัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการ
ขับเคลื่ อนรั ฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยใน
ภาพรวมและในรายละเอียดของทั้ง 8 บริการ
 การศึกษาและออกแบบกรอบแนวคิดที่
เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

 การศึกษาและวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
จัดท า 

 การวิเคราะห์ และประเมินขีดความสามารถ 
และความพร้อมเชิงดิจิทัลของภาครัฐทั้งในเชิง
กว้าง และเชิงลึก

 การสรุปผลการศึกษา โดยการน าผลการ
วิเคราะห์และประเมินขีดความสามารถในการ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล กับผลจากการจัดประชุม
ระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็น 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบถึง ช่องว่าง ความ
เป็นไปได้ แนวทางการแก้ไขบริการภาครัฐ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
แผนพัฒนาในระยะเวลาต่างๆ

 การจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการผลักดัน
การยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

 การศึกษา วิเคราะห์ และสรุปความสัมพันธ์
ของขีดความสามารถทั้ง 26 ขีดความสามารถ
ในรูปแบบแผนภาพพร้อมค าอธิบาย

 การจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government Development Plan) 

 การจัดงานประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความ
คิด เห็น  (Focus Group) ประ เด็นปัญหา 
ความท้าทาย และโอกาสของรัฐบาลดิจิทัล
จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน

 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public 
Hearing) ต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ระยะที่ 2  

 การเผยแพร่ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ขอ งปร ะ เท ศ ไทย  (Digital Government 
Development Plan) ฉบับเผยแพร่ พร้อม
บท ค ว า ม สั้ น ๆ  จ า น ว น  3  บ ท ค ว า ม 
(ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามแต่ที่ สรอ. 
จะเห็นสมควร) ความยาวบทความละ 1-3 
หน้ากระดาษ A4

 การเผยแพร่สรุปผลการศึกษา (ตามที่ สรอ. 
เห็นสมควรให้เผยแพร่ต่อสาธารณชน) ใน
รู ป แ บ บ  Infographics ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ 
คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

การรวบรวมข้อมูลที่
เก่ียวข้อง

กระบวนการจัดท า
ข้อเสนอแนะ และ
สรุปผลการศึกษา

กระบวนการศึกษา/
วิเคราะห์

1 2 3 4

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด
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กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารสินทรัพย์ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านการบริหารสินทรัพย์ของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการบริหารสินทรัพย์

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบการจัดซื้อจัดจ้างไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่าย และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านการเงินและการใช้จ่ายของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการเงินและการใช้จ่าย

Agenda

4

ความเป็นมาของการพัฒนารฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านการคลัง



ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทย (Thailand Digital Landscape) ในระยะเวลา 20 ปี 

ระยะที่ 1 
Digital Foundation

ระยะที่ 2
Digital Thailand I: Inclusion

ระยะที่ 3
Digital Thailand II: 

Full Transformation

ระยะที่ 4 
Global Digital Leadership

โครงสร้างพ้ืนฐาน อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ถึงทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ เป็นฐานของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอืน่ๆ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึงทุกหมู่บ้าน 
และเชื่อมกับประเทศในภูมิภาคอืน่ 

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึงทุกบ้านและ 
รองรับการหลอมรวมและการเชื่อมต่อ 
ทุกอุปกรณ์ 

อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกที่ ทุกเวลา 
ทุกอุปกรณ์ อย่างไร้รอยต่อ

เศรษฐกิจ การท าธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล คล่องตัว
และติดอาวุธดิจิทัลให้ SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน เกษตรกร ให้มาอยู่บนระบบ
ออนไลน์พร้อมทั้ง วางรากฐานให้เกิด
การลงทุนในคลัสเตอร์ดิจิทัล 

ภาคเกษตร การผลิต และบริการเปลี่ยน
มาท าธุรกิจด้วยดิจิทัลและขอ้มูล 
ตลอดจน digital technology startup 
และคลัสเตอร์ดจิิทัลเริ่มมีบทบาทใน 
ระบบเศรษฐกิจไทย 

ภาคเกษตร การผลิต และบริการ แข่งขัน
ได้ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล และ เชื่อมโยง
ไทยสู่การค้าในระดับภูมิภาค และระดบั
โลก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกกิจกรรม 
เชื่อมต่อภายในและระหวา่งประเทศ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล น าประเทศไทย 
สู่ความม่ังคั่ง

สังคม ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงและบรกิารพื้นฐานของรัฐ 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ประชาชนเชื่อมั่นในการใช้ดิจิทัล และ 
เข้าถึงบริการการศึกษา สุขภาพ ข้อมูล 
และการเรียนรู้ตลอดชีวติผ่านดจิิทัล

ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี/ 
ข้อมูล ทุกกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน

เป็นประเทศที่ไม่มีความเหลื่อมล้ า
ด้านดิจิทัล ตลอดจนชุมชนใช้ดิจิทัล
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตนเอง

รัฐบาล หน่วยงานรัฐมีการท างานที่เชื่อมโยง 
และบูรณาการข้อมลูข้ามหน่วยงาน

การท างานระหว่างภาครัฐจะเชื่อมโยง 
และบูรณาการเหมือนเป็นองค์กรเดียว 

รัฐจัดให้มีบริการที่ขับเคลื่อนโดยความ 
ต้องการของประชาชน เปิดเผยข้อมูล 
และให้ประชาชนมีสว่นรว่ม

เป็นประเทศผู้น าในภูมิภาคด้าน
รัฐบาลดิจิทัล ทั้งการบริหารจัดการรฐั
และบริการประชาชน 

ทุนมนุษย์ ก าลังคน (ทุกสาขา) มีทักษะด้านดิจิทัล
เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน 
ทั้งในและต่างประเทศ

ก าลังคนสามารถท างานผ่านระบบ 
ดิจิทัลแบบไร้พรมแดน มีผู้เชี่ยวชาญ 
ดิจิทัลต่างประเทศเข้ามาท างานในไทย

ประเทศไทยเกิดงานคุณค่าสูง และ 
ก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญดิจิทัล 
เฉพาะด้านเพียงพอต่อความต้องการ

เป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านก าลังคน
ดิจิทัลของภูมิภาคทั้งในรายสาขาและ
ผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล 

ความเช่ือม่ัน รัฐบาลออกชุดกฎหมายดจิิทัลที่
ครอบคลุม และปฏิรูปองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการขับเคลื่อนงาน

ไทยมีสภาพแวดลอ้มเอื้อตอ่การท า 
ธุรกรรมดิจิทัล มีระบบอ านวยความ 
สะดวกและมีมาตรฐาน

ประเทศไทยไม่มีกฎหมาย/ ระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการคา้ การท าธุรกรรมดิจิทัล 

เป็นประเทศต้นแบบที่มีการพัฒนา 
ทบทวน กฎระเบียบ กติกา ด้าน
ดิจิทัล อย่างต่อเนื่องจริงจัง

1 ปี 6 เดือน 5 ปี 10-20 ปี10 ปีภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทย

ยุท
ธศ

าส
ตร

์แผ
นพั

ฒ
นา

ดิจ
ิทัล

เพื่
อเ
ศร

ษฐ
กิจ

แล
ะส

ังค
ม 

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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Digital Society

เข้าถึง (Accessible) พร้อมใช้ (Available) และสามารถจ่ายได้ (Affordable)

ขับเคลื่อน New S-Curve เพิ่มศักยภาพ และการสร้างธุรกิจเพิ่มมูลค่า

สร้างการมีส่วนร่วม และการใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุน มีความม่ันคงปลอดภัย

สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน

โปร่งใส อ านวยความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สร้างสรรค์สังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ข้อมูล 
ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อ
ขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ไปสู่ความมัน่คง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์

Hard Infrastructure

Digital Economy Acceleration

Digital Government

Digital Workforce

Soft Infrastructure

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
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ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (1)

7
ท่ีมา: ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)



ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (2)

8
ท่ีมา: ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)



4 ยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ
รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

การยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

การยกระดับความมั่นคงและ
เพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

• การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง

• การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้
อิเล็กทรอนิกส์กลาง

• การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียว โดยให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

• การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก

• โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

• ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

• การให้ความช่วยเหลือ: การให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก

• การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน: การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร

• การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร: การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคล
ผ่านการบูรณาการ

• การท่องเที่ยว: การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
• การลงทุน: การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน
• การค้า (น าเข้า/ส่งออก): การบูรณาการการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร
• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: การส่งเสริม SMEs แบบบูรณาการ

เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต
• ภาษีและรายได้: ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร

• ความปลอดภัยสาธารณะ: การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก โดยใช้
เคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

• การบริหารจัดการชายแดน: การประเมินความเส่ียงผู้โดยสารข้ามแดน
ล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ

• การป้องกันภัยธรรมชาติ: การบูรณาการข้อมูล เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ

• การจัดการในภาวะวิกฤติ: การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
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26 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัล

10

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 1 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2



เป้าหมายสุดท้ายของการพฒันารฐับาลดิจิทัลทั้ง 26 ขีดความสามารถ

ความม่ันคงแห่งชาติ งานบริการเพื่อเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ประสิทธิภาพภาครัฐ

ขีดความสามารถรองรับต่างๆ

ความปลอดภัยสาธารณะ

การบริหารจัดการชายแดน

การป้องกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤติ

การลงทุน ภาษีและรายได้ การศึกษา

การค้า (น าเข้า / ส่งออก) การให้ความช่วยเหลือ สาธารณสุข

การท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร การคมนาคม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน สาธารณูปโภค

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารสินทรพัย์

ทรัพยากรมนุษย์และ
การจ่ายเงินเดือน

การเงินและการใช้จ่าย

การบูรณาการข้อมูลภาครฐั
เพื่อยกระดับบริการ

การยืนยันตัวตนและ
การบริหารจัดการสิทธิ

การให้ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างพื้นฐานการ
ให้บริการอิเล็กทรอนกิส์

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางเพื่อ
บูรณาการข้อมูล ระบบหน่วยงาน 
รวมท้ังมีมาตรการในการควบคุม
ความปลอดภัย และความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูล

ใช้บัตรประชาชน (Smart Card) 
ในการยืนยันตัวตนและบริหาร
จัดการสิทธิเมือ่เข้ารบับรกิาร และ
ใช้บัญชีอิเล็กทรอนิกส์กลาง
ส าหรับท าธุรกจิภาครฐั

จัดท าศูนย์รวมข้อมูลงานบริการ
ภาครัฐท่ีมุ่งเน้นการให้ทุกข้อมูล
ผ่านจุดเดียว โดยมุ่งเน้นการให้
ข้อมูลตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ

ยกระดับประสทิธิภาพและการใช้
งานของศูนย์รบัเรือ่งราวร้องทุกข์ 
1111 ให้เป็นระบบกลางท่ี
สามารถเชื่อมโยงเรือ่งรอ้งเรยีน
ทุกประเภทของทุกหน่วยงานได้

บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลาง
ด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐให้
ครอบคลุมและมปีระสิทธิภาพเพื่อ
รองรับรัฐบาลดิจิทัล

สร้างการมีสว่นรว่มและสง่เสริมให้
บุคลากรหน่วยงานภาครัฐพร้อมที่
จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล

บูรณาการข้อมูลประชาชนจากทุก
หน่วยงาน เพื่อให้สามารถก าหนดสิทธิ
รายบุคคลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
และสามารถให้บริการเชิงรุกได้

บูรณาการข้อมูลตลาดแรงงานอย่าง
ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการ
ทุกภาคส่วน เช่น การจัดหางาน การ
พัฒนาทักษะ การทราบภาพรวมตลาด

บูรณาการข้อมูลการเกษตรระหว่าง
หน่วยงาน เพื่อให้ข้อมูลท่ีตรงความ
ต้องการของเกษตรกรแบบรายบุคคล

ยกระดับประสบการณ์นักท่องเท่ียวใน
ยุคดิจิทัล (Digital Tourism)

มีระบบกลางเพื่อเชื่อมโยงงานบริการ
ด้านการลงทุนแบบข้ามหน่วยงาน 
ระหว่างทุกหน่วยงานผู้มีอ านาจในการ
อนุมัติอนุญาตเริ่มต้นธุรกิจ

มีระบบบูรณาการน าเข้า / ส่งออกแบบ
ครบวงจร ให้ผู้ประกอบการสามารถท า
ธุรกรรมท่ี เกี่ยวข้องกับการน าเข้ า
ส่งออกแบบครบวงจร

มีการบูรณาการขอ้มลูระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความ
เป็นอัติโนมัติงานบริการดา้นภาษี

มีระบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อให้ข้อมูล 
ความรู้ และค าปรึกษา เพื่อประกอบ
ธุรกิจแก่ SME แบบครบวงจร ณ จุด
เดียว และภาครัฐสนับสนุนระบบ ICT

บูรณาการข้อมูลจากกล้องวงจรปิด 
เพื่อเฝ้าระวังและตรวจจับความเสี่ยง
ก่อนเกิดเหตุเพื่อบริหารจัดการผ่าน
ระบบศูนย์บัญชาการ 

ขยายผลร ะบบพิ สู จน์ ตั วตนด้ ว ย
ลายนิ้ ว มื อ ใ ห้ค ร อบคลุ ม ทุ กด่ า น 
ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ พ ล เ มื อ ง แ ล ะ
ชาวต่างชาติท่ีมีการลงทะเบียน

ระบบวิ เคราะห์และคาดการณ์ ภัย
ธรรมชาติจากข้อมูล และระบบจ าลอง
สถานการณ์ เพื่อติดตามและบริหาร
จัดการภัยรรมชาติ

บู รณาการข้อมูลจากหน่วยงาน ท่ี
เกี่ยวข้องในการติดตามและบริหาร
จัดการวิกฤติ

มีระบบกลางเพื่อเชื่อมโยงงานบริการ
ด้านการศึกษาแบบข้ามหน่วยงาน 
ระหว่างทุกหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความ
เป็นอัตโนมัติงานบริการด้านการศึกษา

มีระบบกลางเพื่อเชื่อมโยงงานบริการ
ด้านสาธารณสุขแบบข้ามหน่วยงาน 
เพื่อให้การด าเนนิงานด้านสาธารณสขุมี
ความรวดเร็วขึ้น

มีระบบกลางเพื่อเชื่อมโยงงานบริการ
ด้านสาธารณูปโภคระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อให้การให้บรกิารด้านสาธารณูปโภค
มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน
คมนาคม

บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน
การเ งินและการใช้จ่ ายใ ห้มีความ
โปร่งใสยิ่งขึ้น

มีระบบกลางในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์และการจ่ายเงินเดือน เพื่อให้
สามารถควบคุมความโปร่งใสได้

มีระบบกลางในการบริหารสินทรัพย์
เพื่อให้สามารถควบคุมความโปร่งใสได้

มีระบบกลางในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพื่อให้สามารถควบคุมความโปร่งใส 
และเพิ่มประสิทธิภาพได้
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10 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของแผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัลในระยะที่ 2

การศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภค การคมนาคม

การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรพัย์ ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดอืน การเงินและการใช้จ่าย

โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

Best Practice: Digital Technologies Hub (AUSTRALIA), 
Nectar (AUSTRALIA)
Current System: e-Education
Stakeholders
• ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
• ส านักงานบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
• ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย
• ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์
• ส านักงานกรมข้าราชการพลเรือน
• คุรุสภา

Best Practice: ArcGIS Online by ESRI
Current System: สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System: GIS) 
Stakeholders
• กรมแผนที่ทหาร
• ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร
• ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ
• หน่วยงาน/ ส านักงานของแต่ละจังหวัด
• หน่วยงานที่มีข้อมูล GIS เป็นของตนเอง เช่น การไฟฟ้า 

การประปา กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรธรณี กรม
ทรัพยากรน้ า

Best Practice: Electronic Health Record Sharing System 
(eHRSS)
Current System: ระบบสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการข้อมูล
ผู้ป่วยหรือ Health Information System (HIS): 
Stakeholders
• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม
• กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
• ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สารสนเทศและการ

สื่อสาร
• ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.

Best Practice: Intelligent Transportation System (KOREA)
Current System: Thailand Intelligent Transportation System
Stakeholders
• ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.)
• กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
• กรมทางหลวง (ทล.)
• กรมทางหลวงชนบท (ทข.)
• ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
• การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
• องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
• บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.)

Best Practice: Online Procurement System: KONEPS
(KOREA)
Current System: e-Government Procurement
Stakeholders
• หน่วยงานภาครัฐ (Government Agencies)

• กรมบัญชีกลาง
• กระทรวงพาณิชย์
• ส านักงบประมาณ
• กระทรวงการคลัง

• ซัพพลายเออร์ (Supplier)
• ผู้ตรวจสอบ (Auditor)
• ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank)

Best Practice:
• GovHRMS (HONG KONG) 
• Recruitment One-Stop (US)
• Enterprise HR Integration (US)
• e-Training (US)
• e-Payroll (US)
Current System: 
• ระบบ DPIS 
• ระบบ GMIS
• ระบบ HRD e-Learning
• Job.ocsc.go.th
Stakeholders
• ส านักงาน กพ.
• กรมบัญชีกลาง

Best Practice: DBAS’ Asset Management System
Current System: 
• GFMIS (ระบบบริหารเงินสด)
• GFMIS (ระบบสินทรัพย์ถาวร)
• PFMS-SOE
• GFMIS-SOE
• e-State Property: ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
• GIS สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
Stakeholders
• กรมบัญชีกลาง
• ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• กรมธนารักษ์ 

Best Practice: 
• DBAS’ Financial Statistics and Analysis System
• DBAS’ Cost Management System
• DBAS’ Accounting Management System
• DBAS’ Credit and Debt Management System
• DBAS’ Expenditure and Real-time Electronic Funds Transfer 

(EFT) System
• DBAS’ Fund Management System
• DBAS’ Budget Management System
Current System: ระบบการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์: GFMIS 
(Government Fiscal Management System)
Stakeholders
• ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
• กรมบัญชีกลาง

Best Practice: Guide for IT Infrastructure Monitoring Tools (ITIM) / Current System: Government Shared Infrastructure 
Stakeholders: 
• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม
• ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

Best Practice: Korean’s Efforts for e-Government
Current System: e-Government Academy  
Stakeholders: 
• ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
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เงินสด
สินทรัพย์
ถาวร

พัสดุ หลักทรัพย์
อสังหา
ริมทรัพย์

Network Internet IPv6 Domain Name Software License Security Privacy



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารสินทรัพย์ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านการบริหารสินทรัพย์ของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการบริหารสินทรัพย์

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบการจัดซื้อจัดจ้างไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่าย และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านการเงินและการใช้จ่ายของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการเงินและการใช้จ่าย

Agenda
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ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านการคลัง



การจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยกรอบแนวคิด Top-down และ Bottom-up
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (DE)

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DG)

กรอบแนวคิดที่เหมาะสม 
(Maturity Model)

กรณีศึกษาที่ดีที่สุด
(Best Practice)

นโยบายระดับกระทรวง/กรม

กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ การประชุมระดมสมอง และการสัมมนา

การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง

การศึกษา

สาธารณสุข

สาธารณูปโภค

การคมนาคม

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารสินทรัพย์

การเงินและการใช้จ่าย

ทรัพยากรมนุษย์
และการจ่ายเงินเดือน

โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ GAP

การศึกษาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลของการบริการภาครฐัทั้ง 10 ด้าน

การวิเคราะห์ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของการบริการภาครฐัโดยรวม

BOTTOM-UP

TOP-DOWN

แผนแม่บท ICT ของกระทรวง/กรม



กรอบแนวคิดทีเ่หมาะสมเพือ่พัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล: Maturity Model
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STAGE I STAGE II STAGE III STAGE IV STAGE V

Gartner Initial Developing Defined Managed Optimized -

United Nation Emerging Enhanced Transactional Connected - -

Deloitte Information
Publishing

Official Two-way 
Transactions

Multi-purpose 
Portals

Portal 
Personalization

Clustering of 
Common 
Services

Full Integration 
and Enterprise 
Transformation

World Bank Publish Interact Transact - - -

accenture Online Presence Basic Capability
Service 
Availability

Mature Delivery
Service 
Transformation

-

United Nation STAGE VI

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก Gartner (2015), United Nations (2015) และ Lee (2010).



ระดับขั้นของการพัฒนา (Maturity Stage) ของดิจิทัลภาครัฐ โดย Gartner
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ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก Gartner (2015).



Government websites provide information on public policy, governance, laws, regulations and relevant documents

Government websites deliver enhanced one-way or simple two-way e-communication between 
government and citizen such as downloadable forms  

Government websites engaged in two-way e-communication with their citizens, 
including requesting and receiving inputs on government policies  

Government moves from a government-centric to a citizen-centric approach. They 
are proactive in requesting information and opinions from the citizen using Web 
2.0 and other interactive tools

Stage I: Emerging

Stage II: Enhanced

Stage III: 
Transactional

Stage IV: Connected

ระดับขั้นของการพัฒนา (Maturity Stage) ของดิจิทัลภาครัฐ โดย United Nations 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก United Nations (e-Government Survey 2012)
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กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารสินทรัพย์ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านการบริหารสินทรัพย์ของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการบริหารสินทรัพย์

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบการจัดซื้อจัดจ้างไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่าย และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านการเงินและการใช้จ่ายของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการเงินและการใช้จ่าย

Agenda
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ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านการคลัง



วัตถุประสงค์ของการประชุมระดมสมองเพือ่จัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ระยะที ่2
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1) น าเสนอที่มาและวัตถุประสคง์ของโครงการ และน าเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
เพื่อจัดท าแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ 2

2) ระดมความคิดเห็น ข้อมูลเชิงลึก รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อน าไปใช้ในการ
จัดท าแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ 2

 สถานะปัจจุบัน และความคืบหนา้การพฒันารัฐบาลดจิิทัลของหนว่ยงานของท่าน 

 ความคาดหวังในอนาคตด้านการพฒันารัฐบาลดิจิทัลของหนว่ยงานของท่าน

 ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานของท่าน

 ความเป็นไปได้ของการน าเอาแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศกรณีศึกษาที่ดีที่สุด 
(Best Practice) มาประยุกต์หรือปรับใช้กับหนว่ยงานของท่าน 

 ประเด็นระดมสมองอื่นๆ



ประเด็นระดมสมองเพือ่จัดท าแผนพฒันารฐับาลดิจิทัล ระยะที่ 2

1) รายละเอียด สถานะปัจจุบัน และความคืบหน้าของโครงการส าคัญ (Flagship Project) ของหน่วยงานและ
หน่วยงานใต้สังกัดของท่าน หรือโครงการร่วมของหน่วยงานกับหน่วยงานอื่น ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเป็น
รัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งโครงการที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมสมัยใหม่

2) นโยบาย โครงการ แนวโน้มการพัฒนา พร้อมทั้งความคาดหวังในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้าน
รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานของท่าน

3) ความร่วมมือหรือทรัพยากรที่ต้องการ และข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม ต่อการด าเนินงานในการพัฒนาด้านรัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย ส าหรับส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

4) ปัญหา และความท้าทายในการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานของท่าน

5) ความเป็นไปได้ของการน าเอาแนวทางการด าเนินงานของประเทศกรณีศึกษาที่ดีที่สุด (Best Practice)
มาประยุกต์หรือปรับใช้กับการด าเนินงานของหน่วยงานของท่าน เพื่อพัฒนาในด้านรัฐบาลดิจิทัล

6) ขีดความสามารถเชิงรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานและหน่วยงานใต้สังกัดของท่าน ณ ปัจจุบัน ที่ท่านประเมินไว้
จากการพิจารณา Maturity Model ของรัฐบาลดิจิทัลที่น าเสนอมาในครั้งนี้
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สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการบริหารสินทรัพย์
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ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านการคลัง



FINANCE & PAYROLL



อุปสรรคที่ส าคัญของระบบงบประมาณ 

ที่มา: สภาปฎิรูปแห่งชาติ

วิธีการงบประมาณ กระบวนการจัดท าค าขอ
งบประมาณ

การวิเคราะห์งบประมาณ
เพื่อจัดล าดับคามส าคัญของ

แผนงานโครงการ

งบประมาณที่ถูกจัดสรรลง
ในพื้นที่มีสภาพเปน็เบี้ยหัว

แตก

กระบวนการชี้แจง
งบประมาณ

การติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการใช้
งบประมาณและการ

ตรวจสอบ
• วิธีการงบประมาณปัจจุบัน

เน้นให้ส่วนราชการเป็น
ผู้จัดท าค าของบประมาณ 
และเสนอผ่านกระทรวงไป
ยังส านักงบประมาณ เพื่อ
กลั่นกรองและเข้าสู่รัฐสภา 
ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนการแปร
ญัตติโดย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ก่อนที่สภาจะให้ความ
เห็นชอบและผ่านออกมา
เป็น พรบ.งบประมาณ
ประจ าปี

• การพิจารณางบประมาณ
กลายเป็นเวทีแย่งชิง
อ านาจและผลประโยชน์
ทางการเมืองในการจัดสรร
งบประมาณ

• การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนโดยตรงน้อยมาก

• กระบวนการจดท าค าขอ
งบประมาณในปัจจุบันมี
ปฏิทินงบประมาณที่เริ่ม
กระบวนการลว่งหนา้ 1.5-
2.5 ปี ท าให้กว่า
งบประมาณจะได้รับการ
อนุมัติผ่านสภา 
สถานการณ์ปัญหาก็มัก
เปลี่ยนไปแล้ว

• เหมาะสมส าหรับการ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนระยะยาว – ระยะ
กลาง แต่ไม่เหมาะกับการ
ตอบสนองความต้องการ
แก้ปัญหาของประชาชนใน
พื้นที่ต่างๆ

• ขาดความยืดหยุ่นที่จะ
สนองตอบต่อการแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเท่าที่ควร

• เปิดช่องให้มีการโยกย้าย
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
โดยมีข้ออ้างรองรับ

• ในทางปฏิบัติ ค าขอ
งบประมาณทั้งหมดส่งไป 
สงป. โดยแทบไม่ตัดทอน
จากกระทรวง ท าให้ สงป. 
มีภาระในการวิเคราะหแ์ละ
ตัดทอน

• กระบวนการวเิคราะหแ์ละ
จัดล าดับความส าคัญของ
แผนงานโครงการระหวา่ง
กระทรวงเป็นหน้าที่หลัก
ของ สงป. แต่เพียง
หน่วยงานเดียว ท าให้เกิด
การวิ่งเต้นการร้องขอและ
ยอมให้เป็นพิเศษที่แทรก
อยู่ในกลไลที่พิจารณา
งบประมาณ

• พรบ.วิธีการงบประมาณ 
ให้อ านาจผู้อ านวยการ 
สงป. ในการอนุญาตการ
โอนย้ายงบประมาณใช้ใน
รายการอื่นได้ ท าให้ขัดต่อ
หลักการถ่วงดุล

• การจัดสรรงบประมาณใน
ปัจจุบันแม้จะสามารถดึง
ข้อมูลว่าแต่ละจังหวัดได้รบั
งบประมาณเท่าไร แต่
ในทางปฏิบัติ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดไม่สามารถทราบได้
ว่าจะมีโครงการอะไรลงใน
จังหวัด และได้รบั
งบประมาณเท่าไรตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ เนื่องจาก
งบประมาณส่วนใหญ่ของ
กระทรวงกรมตา่งๆมักมี
การเปลี่ยนแปลงรายการ 
ท าให้ไม่อาจวางแผนพัฒนา
จังหวัดได้อย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ

• งบประมาณมักจะเป็นเบี้ย
หัวแตก ไม่ส่งผลต่อการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นชิ้นเป็นอัน

• ประชาชนไม่ได้รบัขอ้มูล
งบประมาณที่ลงในจังหวัด
ของตน

• การชี้แจงงบประมาณใน
ปัจจุบันเป็นการให้หัวหน้า
ส่วนราชการรายกรมมา
ชี้แจงกับคณะกรรมาธิการ
งบประมาณ ซึ่งในแต่ละปี
สิ้นเปลืองเวลาและโอกาส
มหาศาลในการที่ให้
ข้าราชการระดับสงูจ านวน
มากมารอชี้แจงงบประมาณ

• โดยหลักการแล้วเป็นหน้าที่
ของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่
จะต้องชี้แจงต่อสภาว่า
รัฐบาลมีนโยบายและ
แผนงานอย่างไรใน
ภาพรวมของกระทรวง

• แนวทางการจัดท า
งบประมาณท่ีเป็นอยู่มี
ลักษณะเป็นการเน้นราย
กิจกรรมแบบ Item based 
มากกว่าเน้นท่ีผลลัพธ์ 
(Result-based budgeting) 
เนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
วิธีคิดในการป้องกนัการ
รั่วไหลจึงต้องมีการควบคมุ
อย่างเข้มข้น มีกฎระเบียบ
กลางก ากับ

• เกิดความไมย่ืดหยุน่ ลดทอน
การใช้ดุลยพินิจของ
ข้าราชการท่ีดีและรู้ปัญหาจริง 
และไม่สามารถป้องกันคนท่ี
หาช่องทางหลบเลีย่ง
กฎระเบียบ

• ขาดการติดตามประเมินผล
สัมฤทธ์ิการใช้งบประมาณปี
ก่อนหน้า ไม่ได้ใช้ข้อเท็จจริง
อย่างจริงจังในการประเมิน ท า
ให้การใช้จ่ายงบประมาณ
โดยเฉพาะในชนบทไมส่ร้าง
ความเปลี่ยนแปลงอย่างเปน็
ชิ้นเป็นอัน

1 2 3 4 5 6
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ความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่าย

แนวนโยบาย
• แนวนโยบายด้านการเงินและการใช้จ่าย เช่น ระบบงบประมาณ ที่ยังไม่นิ่งและมีนโยบายใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ท าให้การริเริ่มหรือการ

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลหรือระบบวิเคราะห์เดิมไม่สามารถท าได้ เพราะต้องรอแนวทางนโยบายที่ค่อนข้างชัดเจนก่อน
• ดังนั้น รัฐบาลควรเร่งสรุปแผนนโยบายด้านการเงินและการใช้จ่ายหลักๆ ทั้งระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อเป็นแนวทางในการ

พัฒนาระบบดิจิทัลของหน่วยงานต่อไป 

การพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT
• มีการพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT ที่จ ากัด ขาดงบประมาณในการสนับสนุนพัฒนา
• ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรพิจารณาการพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT ร่วมกันระหว่าง ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และหน่วยงานด้านการเงินและการใชจ้่าย เช่น กรมบัญชีกลาง 
ส านักงบประมาณ เป็นต้น กรมบัญชีกลางจัดอบรมบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการใชร้ะบบ CFMIS เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาเพือ่พฒันาบุคลากร ICT ของหน่วยงานใหม้ปีระสิทธิภาพรองรับการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

ฐานข้อมูลและรูปแบบการเก็บข้อมูล
• ขาดมาตรฐานของรูปแบบการเก็บข้อมูลที่ผ่านมาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้การเชื่อมโยงฐานข้อมลูเป็นไปได้ยากล าบาก และ

ต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการท า data cleansing เพื่อให้ฐานข้อมลูเชือ่มโยงกันได้
• ขาดความปลอดภัยของข้อมลู เน่ืองจากแต่ละหน่วยงานมมีาตรฐานในการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน และข้อจ ากัดทางกฎหมายและ

กฎระเบียบท าให้ไม่สามารถแบ่งปันข้อมลูระหวา่งหน่วยงานได้โดยงา่ย
• ดังน้ัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรก าหนดมาตรฐานกลางของข้อมลู และมีแผนการ cleansing data เพื่อเป็นมาตรฐาน

ให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ และให้ฐานข้อมูลสามารถเชือ่มโยงกันได้ผ่านระบบต่างๆ รองรับการก้าวไปเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ

24



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารสินทรัพย์ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านการบริหารสินทรัพย์ของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการบริหารสินทรัพย์

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบการจัดซื้อจัดจ้างไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่าย และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านการเงินและการใช้จ่ายของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการเงินและการใช้จ่าย

Agenda
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ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านการคลัง



มาตรการของหน่วยงานทีร่ับผดิชอบ: กรมบญัชีกลาง
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1. การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย (Fiscal Stimulus)
2. การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล (Fiscal Consolidation)
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร (Strengthen the CGD Organization)

แผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

ก ำกับดูแลและ
บริหำรกำรใช้

จ่ำยเงินของแผ่นดิน
ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด

o ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การ
ตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้าง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง

o บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยทีี่ทันสมัย
o สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
o พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ
o เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย (Fiscal Stimulus)
ด้านท่ี 3 ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
o 3.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิทธิการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ผ่าน Web Online
o 3.2 โครงการจัดท าคู่มือการเรียกและอ่านรายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
o 3.3 โครงการพัฒนารายงานระบบปฏิบัติการ (GFMIS) บนอินเทอร์เน็ต

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ



มาตรการของหน่วยงานทีร่ับผดิชอบ: ส านักงบประมาณ

27

1. นโยบายด้านผลสัมฤทธิ์การจัดการงบประมาณตามนโยบายรัฐบาล
2. นโยบายด้านการสนับสนุนกลไกนิติบัญญัติ
3. นโยบายด้านการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ส่วนราชการและหน่วยงาน
4. นโยบายด้านองค์การ
5. นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล

นโยบายและทิศทางการบริหาร

ส ำนักงบประมำณ
เป็นกลไกในกำร
ขับเคลื่อนนโยบำย
รัฐบำลที่ทันสมัย 
และเชื่อถือได้

o เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านการงบประมาณแก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
o จัดท างบประมาณรายจ่ายท่ีสนองต่อนโยบายและเป้าหมายนโยบายของรัฐบาล โดยค านึงถึงวินัยทางการคลัง และเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจ
o บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ให้บรรลุเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนท่ีก าหนดไว้
o ติดตามประเมินผลและรายงานผลความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

นโยบาย



การคลังและการบริหารการคลัง

การคลัง

รายได้แผ่นดิน

รายจ่ายภาครัฐ

สินทรัพย์แผ่นดิน

หนี้สาธารณะ

เงินคงคลัง

บริหาร
การคลัง

นโยบาย

เคร่ืองมือ

หน่วยงาน

การด าเนินงาน

การควบคุมและ
ประเมินผล

ภาษี

งบประมาณ

สินทรัพย์ของรัฐ

กู้เงิน

เงินคงคลัง

การคลัง

การเงิน

ภาษีเศรษฐกิจมหภาคและ
ระหว่างประเทศ

การออมการลงทุน

กรมภาษี

สงป.

สศค.

บัญชีกลาง ธนารักษ์สบน.

สคร.

วิธีการงบประมาณ

บริหารที่ราชพัสดุ บริหารรัฐวิสาหกิจ/
หลักทรัพย์

บริหารเงินคงคลัง

บริหารหนี้สาธารณะ

จัดเก็บรายได้

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรอิสระ

ข้อมูลทางการคลัง
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ระบบ GFMIS ปัจจุบัน

e-Payroll  e-Pension
e-Medical

กรมบัญชีกลาง
สงป. BIS AFMISกพ. DPIS

e-Procurement
กรมบัญชีกลาง

SAP  R/3 (GFMIS) 

ระบบการเงิน
และบัญชีประกอบด้วย

AP = ระบบเบิกจ่าย

RP = ระบบรับและน าส่งเงิน

CM = ระบบบริหารเงินสด

FA = ระบบสินทรัพย์ถาวร

GL = ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบต้นทุนระบบบริหาร
งบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบทรัพยากรบุคคล

MIS (ระบบสารสนเทศ)

FM1 PO2

HR5

FI3 CO4
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สถานการณ์ปัจจุบัน: ระบบการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์: 
GFMIS (Government Fiscal Management System)

ระบบบูรณาการงานบริการข้ามหน่วยงาน

• ระบบบริหารงบประมาณ เป็นการรับข้อมูลการอนุมัตงิบประมาณจาก
ระบบ BIS ของส านักงบประมาณ แต่การเปลี่ยนแปลงหรือการจัดสรรเงินจะ
ท าในระบบ GFMIS โดยข้อมูลดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ เช่น 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบบัญชี เป็นต้น

• ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการบันทึกการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยระบบจะเชื่อมโยง
กับระบบงบประมาณ เพื่อตรวจสอบวงเงินงบประมาณ และเชื่อมโยงกับ
ระบบสินทรัพยถ์าวรกรณีที่เป็นการจัดซื้อสินทรพัย์ถาวรมลูคา่ตั้งแต่ 5,000 
บาทขึ้นไป

• ระบบการเงินและบัญชี ประกอบด้วย 5 ระบบย่อย คือ ระบบการเบิก
จ่ายเงิน ระบบการรับและน าส่งเงิน ระบบบริหารเงินสด ระบบบัญชีแยก
ประเภท และระบบสินทรพัย์ถาวร

• ระบบบัญชีต้นทุน เป็นระบบที่ให้ข้อมูลเพื่อการบริหาร โดยหน่วยงานต้อง
ก าหนดโครงสร้างภายในหน่วยงานเป็นศูนย์ต้นทุน ศูนย์ก าไร งานหลัก งาน
สนับสนุน และกิจกรรม เพื่อรองรับข้อมูลในสว่นที่เป็นค่าใช้จ่าย และก าหนด
เกณฑ์การปันส่วนต้นทุน เพื่อใช้เป็นหลักในการปันส่วนต้นทุนให้แต่ละ
ผลผลิตที่เกี่ยวข้อง

• ระบบบริหารบุคคล เป็นระบบที่รับข้อมูลบุคลากรส าหรับข้าราชการ-
พลเรือนสามัญ โดยรับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้าราชการ การฝึกอบรม และ
การปรับโครงสร้างองค์กรจากส่วนราชการ และรับข้อมูลเงินบัญชีถือจ่ายจาก
กรมบัญชีกลาง

GFMIS คือ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบ ในด้านรายรับรายจ่าย เงินคงคลัง บัญชีการเงินตาม
เกณฑ์คงค้าง บัญชีทรัพย์สินถาวร บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร รวมถึงการจัดซ้ือจัดจ้าง การจัดท า การอนุมัติ การเบิกจ่าย การปรับปรุง และ
การติดตามการใช้งบประมาณ ที่เน้นการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแบบ Output – Outcome เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลกลางด้านการเงินการ
คลังภาครัฐแบบ Matrix และ Online Real Time 

ระบบบริการแบบใช้เอกสาร

ระบบบริการแบบอเิล็กทรอนิกส์

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ (ตั้งแต่พฤศจิกายน 2549)

• ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการด้านเทคโนโลยี 
โปรแกรมระบบงาน และเครือข่ายการด าเนินการของระบบ GFMIS แบบ
Online Real Time โดยให้บริการแก่ทุกสว่นราชการ 24 ชั่วโมง ตลอด
365 วัน ตลอดจนวางแผน ก ากับ และบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของระบบ GFMIS ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครฐั

• กรมบัญชีกลาง รับผิดชอบในการควบคุมดแูลระบบงาน GFMIS ให้
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรฐับาล เป็นที่
ปรึกษาและเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรูแ้ละให้ค าแนะน าแก่
หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังทางด้านนโยบายและระเบียบปฏิบัติงาน ตลอดจน
เป็นศูนย์ข้อมูลด้านบุคลากรผู้ใช้ระบบงาน อีกทั้งท าการก ากับดูแลการ
เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ GFMIS ผ่านทางเว็บไซต์ 

ปัญหา อุปสรรค และความท้าทาย

• การใช้งานค่อนข้างซับซ้อน โดยเฉพาะ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

• การเรียกดูข้อมูล เช่น การโอนเงิน ยังไม่เชื่อมต่ออัตโนมัติ
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สถานการณ์ปัจจุบัน: ระบบงบประมาณ

ระบบบริการแบบอเิล็กทรอนิกส์

การวางแผน
งบประมาณ

การจัดท าแผน
ปฏิบัติงาน

การบริหาร
การติดตาม
ด าเนินผล

ขั้นตอนหลักในการจัดท างบประมาณ

ส านักงบประมาณ ส านักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง

X X

• ส านักงบประมาณ (สงป.) วางแผนงบประมาณ โดยกรม
ต่างๆ จะใส่ข้อมูลประมาณการค่าใชจ้่ายของงบผูกพัน เช่น 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จา่ยโครงการระยะยาวใน
ระบบ e-Budgeting 

• สงป. จัดท าแผนงบประมาณ ท าค าของบประมาณ และ
ตรวจสอบค าของบประมาณเพือ่ส่งเข้าคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภาตามล าดับ 

• สงป. ติดตามงบประมาณที่หน่วยงานได้ไปว่ามกีาร จัดสรร โอน 
เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง และท าสัญญา สอดคล้องกับกฎระเบียบ
และมาตรการของรัฐบาลหรือไม ่เช่น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต้อง
ใช้ภายในไตรมาสแรก โดยดึงข้อมูลรายสัปดาห์ผ่านระบบ GFMIS

• ระบบ GFMIS มีมาตั้งแต่ปี 2548 ท าให้ไม่มีมุมมองของนโยบายใหม่ๆ
• สงป.ดูข้อมูลเชิงนโยบาย ส่วนกรมบัญชีกลางดูข้อมลูเชิงบัญชี ท าให้รูปแบบ

รายงานข้อมูลที่ต้องการต่างกัน
• รหัสรายการงบประมาณในระบบ GFMIS บางส่วนไม่ตรงกับที่ สงป.มีในฐานข้อมูล

ท าให้ต้องใช้เวลาเทียบเคียง
• สงป. บันทึกข้อมูลในระบบ e-Budgeting ที่ส่งต่อข้อมูลไประบบ GFMIS แต่ข้อมูล

ที่ได้กลับมาเป็น Read Only เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล และไม่อยูใ่นรูปแบบที่ สงป.
น าไปใช้ได้ทันที เนื่องจากระบบยังไม่เชื่อมโยงกันเต็มที่

• สงป. ไม่สามารถเห็นสถานการณ์ใช้จ่ายในระบบ GFMIS เช่น สถานะประกาศ 
TOR หรือ Auction เพราะข้อมูลยังไม่เชื่อมตอ่กับระบบ e-Government 
Procurement

• สงป. ขาดข้อมูลโครงสร้างพืน้ฐานประกอบการพิจารณาขอ
งบประมาณของหน่วยงานต่างๆ เช่น ค าของบประมาณ
สนับสนุนผู้สูงอายุ แต่ขาดข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น
หรือเสียชีวิตในแต่ละปี 

ปัญหาและอุปสรรค

ระบบ e-Budgeting ระบบ GFMIS (รวม e-GP)

ความรับผิดชอบ
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการบริการภาครัฐด้านการเงินและการใช้จ่าย

32

• ระบบดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่าย เช่น ระบบงบประมาณ 
ได้เริ่มพัฒนาใช้งานมาหลายทศวรรษท าให้เกิดการสั่งสม
ประสบการณ์และเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป

• มีการเชื่อมโยงระบบและฐานข้อมูลด้านการเงินและการใช้จ่าย
ในระดับที่น่าพอใจ แม้จะยังไม่สมบูรณ์และต้องพัฒนาต่อไป

• ขาดมาตรฐานของรูปแบบการเก็บข้อมูลที่ผ่านมาที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ท าให้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเป็นไปได้
ยากล าบาก 

• การพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT ที่จ ากัด จากการขาด
งบประมาณในการสนับสนุนพัฒนา

• แผน Digital Economy และแผน Digital Government กระตุ้น
ให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการก้าวไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล

• การเชื่อมโยงระบบและฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้าน
การเงินและการใช้จ่ายต่างๆ รวมท้ังหน่วยงานรัฐอื่นๆ จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานน้ันๆ 

• การขาดความปลอดภัยของข้อมูล และข้อจ ากัดทางกฎหมาย
และกฎระเบียบท าให้ไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานได้โดยง่าย

• แนวนโยบายด้านการเงินและการใช้จ่าย เช่น ระบบ
งบประมาณ ที่ยังไม่น่ิงท าให้การริเริ่มหรือการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลหรือระบบวิเคราะห์เดิมไม่สามารถท าได้

Strengths Weakness

ThreatsOpportunities



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารสินทรัพย์ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านการบริหารสินทรัพย์ของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการบริหารสินทรัพย์

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบการจัดซื้อจัดจ้างไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารฐับาลดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่าย และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านการเงินและการใช้จ่ายของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการเงินและการใช้จ่าย

Agenda

33

ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านการคลัง



Best Practice: Digital Budget & Accounting System 
(DBAS: www.digitalbrain.go.kr)

DBAS:  ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทางการเงินที่เน้นผลการด าเนินงาน  โดยใช้หลักการบริหารจัดการและการ
แข่งขันในการคลังสาธารณะ และใช้ โมเดล FMIS ที่ได้รับการแนะน าจาก World Bank 

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน

ความส าเร็จ

• DBAS เชื่อมต่อกับ 63 ระบบ ของ 46 สถาบัน รวม Public Procurement Service และ National Tax Service ท าให้ประสิทธิภาพและความโปร่งใสของการบรหิารการเงินระดับชาติดีขึ้น เช่น การท าสัญญา 
การเก็บภาษี และการโอนเงิน

• ก าจัดปัจจัยที่ท าให้เกิดการสูญเสียของงบประมาณ ท าให้การบริหารจัดการงบประมาณมีประสทิธิภาพและการให้ข้อมลูกจิกรรมทางการเงินที่ถูกต้องต่อสาธารณะ
• DBAS สนับสนุนการตัดสินใจเรื่องนโยบายการเงินที่มีเหตุผล และการบรกิารจัดการด้านการเงินที่มุ่งเน้นอนาคต

ลักษณะ
• สร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการทางการเงินที่เน้นผลการด าเนินงาน  

โดยรวมนวัตกรรมทางสถาบันที่ท าให้เกิดการจัดสรรรทรัพยากรอย่างชาญ
ฉลาด กับระบบบริหารจัดการที่มุง่เน้นผลลัพธ์

• ระบบธุรกิจที่เชื่อมโยงแบบ Real-time  ผ่านระบบบริหารจัดการโครงการ 
ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการเงินจะถูกรวบรวม ผู้จัดการโครงการจะ
สามารถด าเนินงานและตรวจสอบหน้าที่ในขอบเขตอ านาจของตน

• การบริหารจัดการรายไดแ้ละรายจ่ายแบบ Real-time ใช้ระบบอัตโนมตัิ
ของขั้นตอนทางธุรกิจที่เกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายส าหรับการเรียกเก็บ
เงินและการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ และการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์

• การรวบรวมระบบที่มีอยูแ่ละการเชื่อมโยงระบบภายนอก ระบบ
งบประมาณเดิม (FIMSys) และระบบบัญชี (NaFIS) กับระบบต่างๆของ
หน่วยงานภาครัฐ และเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของระบบภายนอกผา่น
ระบบ Interface

• การจัดท าข้อมูลด้านสถิติให้อยู่ในระดับของ IMF’s Government 
Financial Statistics Manual 
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Best Practice การเงินและการใช้จา่ย: DBAS’ Budget Management System

การเชื่อมโยงงาน
• Ministry of Strategic and Finance: สนับสนุน National Fiscal 

Management Plan, ก าหนด annual budget, ก าหนด revised 
supplementary budget และก าหนด personnel expense budget

• Line ministries: ส่งค าขอ National Fiscal Management Plan 
และ annual budget ตามขั้นตอน

• State Council:  ส่ง National Assembly หลังการพิจาณาหรือลง
ความเห็น

• National Assembly:  ทบทวนและอนุมัติงบประมาณ และแจ้ง 
Ministry of Strategic and Finance และ Line ministries

• Line ministries: วางแผนการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณที่
ได้รับการอนุมตัิ และจัดให้มีการมอบหมายทุกๆ ไตรมาส

• Project managers: ใช้งบประมาณ ในการด าเนินโครงการ

Budget Management System:  ระบบท่ีสนับสนุนงานต่างๆ เช่น การจัดตั้ง National Fiscal Management Plan, annual 
budget และ expenditure budget allocation plan รวมถึงการมอบหมายและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ก่อน

• อัตราการใช้งบประมาณและการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรไม่ประสานกันใน real-time จากระบบ
งบประมาณและบัญชีต่างๆที่แยกกัน

• ยากที่จะทบทวนยอดรวมการลงทุนของโครงการ เพราะโครงการถูกแบ่งโดยบัญชีและเงินทุน
• การไม่ประสานกันระหว่าง National Fiscal Management Plan และ annual budget จากระบบ

การจัดหมวดหมู่ที่ต่างกัน 

หลัง

• ขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่การของบประมาณ การค านวณ การจัดสรร และการใช้งบประมาณ อยู่ภายใต้ 
ระบบที่เชื่อมโยงกัน

• ทราบยอดรวมการลงทุนของโครงการ จากแผนงบประมาณของโครงการ ไม่ขึ้นกับบัญชีและเงินทุน
• แผนการลงทุนประจ าปีเชื่อมโยงกับ NFMP และ การขอ annual budget ขึ้นกับข้อก าหนดที่ระบุใน

แผนการลงทุนประจ าปี

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน
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Best Practice การเงินและการใช้จา่ย: DBAS’ Fund Management System

การเปลี่ยนแปลง
• ต้นทุนลดลงอย่างมีนัยยะส าคัญ จากการเปล่ียนมาใช้

วิธีการบริหารจัดการการคลังที่คล่องตัวขึ้น  การเก็บเงินใน
บัญชีของธนาคารชาติเกาหลีที่ 1,000 พันล้านวอน และ
การเพิ่มการด าเนินการด้านการคลังที่ 6,400 พันล้านวอน 
ท าให้ มีก าไรส่วนเกินที่ 163.3 พันล้านวอน (2011)

• 100 พันล้านวอนจากก าไรจากการด าเนินการจะให้เป็น
รายได้ภาษีในบัญชีทั่วไปในปีงบประมาณ 2012 เป็น
ครั้งแรก

Fund Management System:  ระบบจัดหาเงินทุนจากการกู้/การจ่ายเงิน  การจัดหาเงินทุน/การรวบรวม การวางแผนเงินทุน 
ฯลฯ ปรับอุปสงค์และอุปทานของเงินทุนระหว่างบัญชีต่างๆ  และบริหารเงินทุนส่วนต่าง

ก่อน

• เงินทุนถูกรับรองจากแต่ละหน่วยการใชเ้งนิ และมีระบบแยกต่างๆส าหรับ เงินกู้
ชั่วคราว, พันธบัตรระดับชาติ, เงินกู้รัฐบาล ของธนาคารชาติเกาหลี ท าให้ระบบ
ซับซ้อนและไม่มีประสิทธิภาพ

หลัง

• เงินทุนถูกรับรองและบริหารโดยแต่ละโครงการ ส่วนต่างระหว่างระบบต่างๆส าหรับ
วิธีการจัดหาทุนต่างๆ ถูกเอาออกไป โดยระบบที่เชื่อมโยงกัน

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน
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Best Practice การเงินและการใช้จ่าย: DBAS’ Expenditure and Real-time Electronic Funds 
Transfer (EFT) System

การเปลี่ยนแปลง
• เมื่อผู้จัดการโครงการตรวจสอบครั้งสุดท้ายแล้ว บริษัท

ก่อสร้างจะขอการจ่ายเงินผ่าน ระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ออนไลน์ รายละเอียดการเก็บเงินจะถูกส่งไปที่ผู้จัดการ
โครงการ เมื่อผู้จัดการขอการจ่ายเงิน เงินจะถูกโอนไปที่
บัญชีธนาคารของบริษัทผ่าน ETF แบบ real-time 
หลังจากเจ้าหน้าที่การเบิกจ่ายอนุมตัิแล้ว

Expenditure and Real-Time Electronic Funds Transfer (EFT) System:  ระบบด าเนินงานต่างๆที่เกี่ยวกับการโอนด้าน
การคลังให้บัญชีเจ้าหนี้ผ่านการตัดสินใจในการจ่ายเงินของรัฐบาลและการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์

ก่อน

• ขั้นตอนการจ่ายเงินเน้นที่เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่การเบิกจ่าย ซึ่งไม่เกี่ยวกับ
ผู้จัดการโครงการ ท าให้ขั้นตอนไม่โปร่งใสและยุ่งยาก

หลัง

• ขั้นตอนการจ่ายเงินเริ่มที่ผู้จัดการโครงการ การจ่ายเงินท าออนไลน์ เป็นการเพิ่มความ
โปร่งใสและความสะดวกของประชาชน

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน
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Best Practice การเงินและการใช้จ่าย: DBAS’ Credit and Debt Management System

การเปลี่ยนแปลง
• ระบบเครดิต: ท างานด้านการบริหารจัดการสถานะ

เครดิต/การฟื้นตัว/การเปล่ียนแปลง/การปล่อย และให้
รายงานสถานะเครดิตล่าสุด

• ระบบหน้ี: บริหาร national debt management plan 
และ บัญชีแยกประเภทหนี้ และให้ข้อมูลรายงาน 
national debt management report  

Credit and Debt Management System:  ระบบการบริหารจัดการเครดิตและหนี้อ้างจากกฎหมายเครดิตและหน้ีของประเทศ 
ท าให้เกิดการบริหารจัดการเครดิตและหนี้ที่มีประสิทธิภาพ

ก่อน

• การบริหารความเส่ียงในระยะกลางและระยะยาวเป็นไปล าบาก เพราะยอดเครดิต
และหนี้ล่าสุดถูกค านวณปีละครั้ง และเครดิตบางรายการไม่ได้ถูกลงทะเบียน
อัตโนมัติเมื่อเกิดขึ้น

หลัง

• ระบบลงทะเบียนเครดิตอัตโนมัติเมื่อเกิดขึ้น ระหว่างขั้นตอนการบริหารรายได้และ
เงินทุน สถานะรายเดือนของเครดิตและหนี้เพิม่ความสามารถในการบริหารหนี้ระยะ
กลางและระยะยาว และความแข็งแรงทางการคลัง

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน
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Best Practice การเงินและการใช้จา่ย: DBAS’ Accounting Management System

การเปลี่ยนแปลง
• การบันทึกข้อมูลทางธุรกรรมอัตโนมัติ เช่น รายได้/

รายจ่าย, การเข้าซื้อ/การก าจัดสินทรัพย์, การออก/การ
ยอมรับพันธบัตร ให้สอดคล้องกับหัวข้องบประมาณและ
หัวข้อบัญชี

• ระบบผลิตข้อมูลที่จ าเป็นต่อ budget settlement และ 
financial settlement และสนับสนุนการเขียนรายงานที่
เกี่ยวข้อง

Accounting Management System:  ระบบบันทึกธุรกรรมทางบัญชีที่เกิดระหว่างการด าเนินการทางการเงินแบบ real-time 
และสนับสนุนการเขียนรายงานของบัญชีแยกประเภทและบัญชีรายได้/รายจ่าย

ก่อน

• Cash-basis และการเก็บบัญชีแบบ single-entry
• รายงานงบประมาณรายได้และรายจา่ยจัดท าเพื่อ settlement
• ระบบการบริหารบัญชีถูกสร้างขึ้นอย่างอิสระระหว่างส่วนกลางและรัฐบาล สถิติ

การเงินไม่สอดคล้องกับมาตรฐานนานาชาติ

หลัง

• Accrual-based และการเก็บบัญชีแบบ double-entry และการบันทึกรายการ
อัตโนมัติ

• รายงาน settlement ต่างๆ รวมรายงานรายได้และรายจ่าย และรายงานทางการเงิน
• ผลิตข้อมูลทางการเงินทีกว้างขวางจากการท าใหโ้ครงสร้าง accounting settlement 

เป็นหนึ่งเดียว
• ผลิตรายงานทางการเงินที่ได้มาตรฐานนานาชาติ สอดคล้องกับการขยายขอบข่าย

ทางการเงิน

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน
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Best Practice การเงินและการใช้จา่ย: DBAS’ Cost Management System

การเปลี่ยนแปลง
• ค านวณ ก าไร/ต้นทุน จากการเลือกค่าใชจ้่ายหลัก

อัตโนมัติโดยการท าธุรกรรม
• การกระจายของต้นทุนทางอ้อมสอดคล้องกับการจัดสรรที่

เหมาะสม (เช่น ต้นทุนทางตรง, บุคลากร ฯลฯ)
• ผลิตรายงานต้นทุนต่างๆ

Cost Management System:  ระบบผลิตผลจากการบริหารทางการเงิน ผลิตต้นทุนทางตรงของโปรแกรมจากการแยกรายได้
และรายจ่ายระหว่างการท าธุรกรรม และค านวณต้นทุนกับผลลัพธ์ของการด าเนินการทางการเงินของโปรแกรมจากต้นทุน
ทางตรงและต้นทุนการกระจายของ

ก่อน

• ผลิตแค่ต้นทุนทางตรงของโปรแกรม และยากที่จะผลิตตัวชีว้ัดประสิทธิภาพ (KPI) 
ส าหรับการบริหารจัดการประสิทธิภาพ

• ส่วนเกินเงินสดของโครงการสามารถใชเ้ปรียบเทียบระหว่างโปรแกรมได้

หลัง

• ผลิตต้นทุนรวมและต้นทุนสุทธิของโปรแกรม และ ผลิต KPI เชิงปริมาณส าหรับ
โปรแกรม

• สามารถเปรียบเทียบโปรแกรมจากมุมมองที่หลากหลาย จากการด าเนินการด้านกลาง
คลัง

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน
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Best Practice การเงินและการใช้จ่าย: DBAS’ Financial Statistics and Analysis System

กระแสงานหลัก
• การดึง เปล่ียน และโหลดข้อมลูทางการเงิน > การโอน

รายวันไป Data warehouse server > Data Mart 
Configuration > ให้ข้อมูลผ่านเครื่องมอืการวิเคราะหท์ี่
เชี่ยวชาญ เช่น OLAP, EIS ฯลฯ

การเปลี่ยนแปลง
• ผู้จัดการโครงการสามารถดูข้อมลูทางการเงินประเภท

ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ
• ผู้ก าหนดนโยบายสามารถระบุตัวชี้วัดทางการเงินมหภาค

ผ่าน EIS และสะท้อนในการจัดท านโยบาย
• รัฐสภาสามารถหาข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ เชน่ 

งบประมาณ และ settlement ผ่าน OLAP และท าให้เกิด
การจัดหาเงินลงทุนที่โปร่งใส

Financial Statistics and Analysis System:  ระบบวิเคราะห์ทางสถิติที่สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย ผ่านการใช้ข้อมูล
ทางการเงินสะสม และการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ระบบให้เครื่องมือวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆขึ้นกับลักษณะของผู้ใช้และ
วัตถุประสงค์ เช่น OLAP, EIS และรายงานมาตรฐาน ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วจะอยู่บนเว็บไซต์ส าหรับสาธารณะชน 

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน
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กรอบแนวคิดทีเ่หมาะสมเพือ่พัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล: ระบบงบประมาณ

การวางแผน
งบประมาณ

การจัดท าแผน
ปฏิบัติงาน

การบริหาร
การติดตาม
ด าเนินผล

ขั้นตอนหลักในการจัดท างบประมาณ

ส านักงบประมาณ ส านักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง

• เชื่อมโยงระบบ e-Budgeting กับ GFMIS รวมท้ัง e-GP
• เชื่อมโยงระบบ e-Budgeting กับฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ของบประมาณ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เป็นต้นเพื่อที่ สงป. จะมีข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานประกอบการพิจารณาของบประมาณของหน่วยงานน้ันๆ 
• ปรับปรุงระบบ GFMIS ให้สามารถปรับรูปแบบการวิเคราะห์และรายงานได้ตามมุมมองนโยบายใหม่ๆ และให้อยู่ใน

รูปแบบที่หน่วยงานหลักที่ใช้งานสามารถน าไปใช้งานได้มากที่สุด
• ท าการ cleansing รหัสรายการต่างๆที่ไม่ตรงกันระหว่างระบบ

ระบบ e-Budgeting ระบบ GFMIS (รวม e-GP)

แนวทางการพัฒนา

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน

ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ของบประมาณ เช่น 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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Maturity Model ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทลัด้านการเงินและการใช้จา่ย

Initial
1

Developing
2

Defined

3

Managed

4

Optimizing
5

หน่วยงานหลักที่ดูแลด้านการเงินและการใชจ้่ายพัฒนาระบบอัจฉริยะที่บริหารการจัดการข้อมลูด้านการเงินและการใชจ้า่ย และการ
วางแผนงานต่างๆอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง รวมทั้งขยายการเชื่อมโยงระบบอื่นๆทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศ หน่วยงานบริหารจัดการสินทรัพย์ หน่วยงานทางด้านภาษี เป็นต้น และสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการทางการเงินและการ
ใช้จ่ายที่เน้นผลการด าเนินงาน โดยรวมนวัตกรรมที่ท าให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาดกับระบบบริหารการจัดการที่
มุ่งเน้นผลลัพธ์

การบูรณาการฐานข้อมูลของระบบย่อยต่างๆเสร็จสิ้น ส่งผลให้การเชื่อมโยงข้อมลูระหว่างระบบย่อยต่างๆเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงระบบย่อยให้เป็นระบบปฏิบัติการแบบอิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ เช่น ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง มีขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่การประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการท า
สัญญาจัดซ้ือจัดจ้างและการจ่ายเงิน  โดยมีการบูรณาการข้อมูลในทุกขั้นตอนในระบบการบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์
ไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อให้สามารถดูข้อมูล Real-Time และน าไปวิเคราะหเ์พื่อพฒันาการบริหารจัดการและแนวนโยบายต่างๆ

หน่วยงานหลักที่ดูแลด้านการเงินและการใชจ้่ายพัฒนาระบบสารสนเทศระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐของประเทศ โดย
เชื่อมโยงข้อมลูและระบบด้านการเงินและการใชจ้่ายที่หน่วยงานต่างๆพัฒนามาก่อน เช่น ระบบบริหารงบประมาณ ระบบจัดซ้ือจัด
จ้าง ระบบการเงินและบัญชี ระบบต้นทุน เป็นต้น เพื่อสามารถส่งข้อมลูระหว่างระบบย่อยต่างๆ เช่น ข้อมูลงบประมาณถูกเชือ่มโยง
เพื่อเป็นกรอบในการตั้งงบจัดซ้ือจัดจ้าง และเพือ่ใหเ้กิดฐานข้อมลูกลางด้านการเงินการคลังภาครัฐแบบ Matrix และ Real-Time แต่
เน่ืองจากการขาดมาตรฐานของรูปแบบการเก็บข้อมลูที่ผ่านมาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้การเชื่อมโยงข้อมลูไมร่าบรื่น

ในระดับที่สอง หน่วยงานที่เกี่ยวกับด้านการเงินและการใชจ้่ายมกีารพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานของตน 
เช่น หน่วยงานที่ดูแลด้านงบประมาณท าการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือหน่วยงานที่ดูแลด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างท าการพัฒนาระบบจัดซ้ือจดัจ้างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยหน่วยงานที่ท าการพัฒนาระบบนั้นๆ สามารถแจกจ่าย server 
และ user ให้หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องใชง้านอัพเดทข้อมลู ท ารายงาน แต่ระบบยังไม่สามารถอัพเดทข้อมลูแบบ Real-Time ได้

การพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการเงินและการใชจ้่ายในระดับนี้ มีการน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมการบริหารจัดการด้าน
การเงินเบื้องต้นหรือโปรแกรมคอมพวิเตอร์ต่างๆเข้ามาใช ้โดยแต่ละหน่วยงานบริหารจัดการเองตามกฎระเบียบส่วนกลางของรัฐ 
และมีระบบฐานข้อมูลแยกจากกัน ท าให้การแบ่งปันข้อมูลการเงินและการใชจ้า่ยระหว่างหน่วยงานเสียเวลาในการรวมรวมข้อมลูให้
อยู่ในรูปแบบที่อีกหน่วยงานต้องการ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ปรับปรุงจาก Gartner (2015)



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารสินทรัพย์ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านการบริหารสินทรัพย์ของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการบริหารสินทรัพย์

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบการจัดซื้อจัดจ้างไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่าย และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านการเงินและการใช้จ่ายของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการเงินและการใช้จ่าย

Agenda
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ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านการคลัง



PROCUREMENT



อุปสรรคที่ส าคัญของระบบการจัดซื้อจัดจา้ง

46

การใช้จ่ายงบประมาณ ระบบการบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกฎหมายทีต้่องปฏิบติั การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล

• การไม่ด าเนินการจัดหาผู้ค้า
หลังจากทราบยอดเงินที่จะ
ใช้ เพื่อให้พร้อมท าสัญญา
ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทาง
การเงิน 

• ผลกระทบจากมาตรการ 
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
ภาครัฐ การใช้จ่ายเงินผิด
ประเภท ผิดวัตถุประสงค์ 

• การอาศัยอ านาจหน้าที่ เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ โดยมิ
ชอบ

• การใช้ดุลยพินิจที่อาจ
ล าเอียง ไม่เที่ยงตรง 
ก่อให้เกิดปัญหาคอร์รัปชั่น
จากการติดต่อราชการและ
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

• การขาดความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

• การขาดระบบเปิดเผยข้อมูล
ที่ละเอียด เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่สามารถทราบถึง
การจัดซ้ือจัดจ้างที่จะเกิดขึ้น
ในท้องถิ่นตนและใหข้้อมลู
กับภาครัฐว่าการจัดซื้อจัด
จ้างที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นตน
นั้น มีความผิดปกติหรือไม่

• ระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างไม่
เป็นมาตรฐาน เช่น 
หน่วยงานราชการภาครัฐมี
ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีดูแลการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ขณะที่องค์กร
ท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจต่างก็
มีระเบียบของตนเอง 

• การจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ
ที่ควรอยู่ในระบบและ
มาตรฐานเดียวกัน 

• การมีหลายมาตรฐานเปิด
โอกาสให้การทุจริตเกิดขึ้น 
และการเอาผิดลงโทษจะ
แตกต่างกัน

• การขาดการติดตาม
ประเมินผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
ของหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

• ขาดองค์กรกลางท าหน้าที่
ติดตาม และดูแลการจัดซ้ือ
จัดจ้างทั่วประเทศให้เป็นไป
ตามกฎหมายหรือ พ.ร.บ. 
และดึงอ านาจตรวจสอบและ
สอบสวน การกระท าผิดที่
เกิดขึ้นในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ออกจากหน่วยงานที่จัดซ้ือ
จัดจ้างเพื่อใหก้ารสอบสวน
และลงโทษกรณีทุจริต ไม่
ถูกแทรกแซงและอยู่ใน
มาตรฐานเดียวกัน

1 2 3 4 5



ความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านการจัดซื้อจัดจา้ง

การพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT
• มีการพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT ที่จ ากัด ขาดงบประมาณในการสนับสนุนพัฒนา
• ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรพิจารณาการพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT ร่วมกันระหว่าง ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และหน่วยงานด้านการจัดซ้ือจดัจ้าง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง จัด
อบรมบุคลากรภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการใช้ระบบ e-GP และ CFMIS เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนา
บุคลากร ICT ของหน่วยงานใหม้ปีระสิทธิภาพรองรับการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

ฐานข้อมูลและรูปแบบการเก็บข้อมูล
• ขาดมาตรฐานของรูปแบบการเก็บข้อมูลที่ผ่านมาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้การเชื่อมโยงฐานข้อมลูเป็นไปได้ยากล าบาก และ

ต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการท า data cleansing เพื่อให้ฐานข้อมลูเชือ่มโยงกันได้ เช่น หน่วยงานสามารถบันทึกข้อมูลและท า
รายการในระบบ e-GP ได้ แต่ยังไม่สามารถตรวจสอบสถานะของการจัดซ้ือจัดจ้างได้ หรือรูปแบบข้อมูลที่ได้กลับมายังไมอ่ยู่ในรูปที่
หน่วยงานสามารถน าไปใชไ้ด้ทันที

• ขาดความปลอดภัยของข้อมลู เน่ืองจากแต่ละหน่วยงานมมีาตรฐานในการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน และข้อจ ากัดทางกฎหมายและ
กฎระเบียบท าให้ไม่สามารถแบ่งปันข้อมลูระหวา่งหน่วยงานได้โดยงา่ย

• ดังนั้นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรก าหนดมาตรฐานกลางของข้อมลู และมีแผนการ cleansing data เพื่อเป็นมาตรฐาน
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ และให้ฐานข้อมูลสามารถเชือ่มโยงกันได้ผ่านระบบต่างๆ รองรับการก้าวไปเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ
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กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารสินทรัพย์ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านการบริหารสินทรัพย์ของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการบริหารสินทรัพย์

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบการจัดซื้อจัดจ้างไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่าย และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านการเงินและการใช้จ่ายของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการเงินและการใช้จ่าย

Agenda
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ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านการคลัง
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ร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. …. 

o จะน ามาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ แทนระเบียบส านักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
o จะบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง รัฐวิสาหกิจ (ยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์) องค์การมหาชน องค์กรอิสระ (ยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับการ

ตรวจสอบอ านาจรัฐ) มหาวิทยาลัยภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ ฯลฯ
o มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ รวม 5 ชุด ขึ้นมาดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคุ้มค่า โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
o เพิ่มเติมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ที่กรมบัญชีกลางน ามาใช้ ผ่านระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: E-

market) และระบบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: E-bidding) โดยน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐในทุกขั้นตอนหรือการใช้ระบบสื่อสารออนไลน์เป็นหลัก เน้นเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

o ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐไม่ได้ค านึงถึงราคาต่ าที่สุดเพียงอย่างเดียว แต่ให้ค านึงถึงคุณภาพประกอบด้วย 
o ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของภาคเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ก าหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลไว้บนระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ให้สาธารณชนตรวจสอบได้
o มีการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ซึ่งเป็นการท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ เจ้าของโครงการ และผู้เข้ายื่นข้อเสนอ และ

อาจให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ 
o ก าหนดบทลงโทษทางอาญา ครอบคลุมถึงผู้สั่งการให้จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนักการเมือง ผู้บริหารส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ทุจริต จากเดิมมีเพี ยง

โทษทางวินัยเท่านั้น ก าหนดให้ผู้มีอ านาจหน้าที่โดยตรงจะได้รับโทษอาญาถึง 2 เท่า 
o ร่าง พ.ร.บ. นี้ผ่านการตรวจพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจึงเป็นการส่งให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ (สนช.) พิจารณาออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

สาระส าคัญ
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1. การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย (Fiscal Stimulus)
2. การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล (Fiscal Consolidation)
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร (Strengthen the CGD Organization)

แผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

ก ำกับดูแลและ
บริหำรกำรใช้

จ่ำยเงินของแผ่นดิน
ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด

o ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้าง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง

o บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยทีี่ทันสมัย
o สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
o พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ
o เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย (Fiscal Stimulus)
ด้านที่ 5.1 ด้านการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐภายในประเทศ   โครงการส าคัญ ได้แก่
o โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร 
o โครงการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย/แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
o โครงการพัฒนาระบบการค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
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ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government Procurement System : e-GP)

Information Disclosure Center

Registration  Management System

EPIC

Ba
nk

 
Ga

te
wa

y

e-Market

e-Bidding

Government Fiscal Management 
Information System (GFMIS)

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

Disaster Recovery 
Center (DRC

Certified 
Authority

e-Contact/e-Signature

Help Desk

Management Information System

e-GP ระยะที่ 1 1 เม.ย. 53
e-GP ระยะที่ 2 1 ก.พ. 55
e-GP ระยะที่ 3 ปี 57

Operation System

Contact Management

Grading

กฎหมาย ปปช

e-Auction

หน่วยงาน
ภาครัฐ

ผู้ค้าภาครัฐ 
(Supplier)

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงาน
ผู้ตรวจสอบ
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file:///M:/STdata/PR_EGP2/ปปช_บัญชีรับจ่าย_สมาคม.pptx#1. PowerPoint Presentation


สถานการณ์ปัจจุบัน: ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (eGovernment Procurement: eGP) 

e-GP (ระยะที่ 3) ใช้หลักสินค้าเป็นตัวก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แทนการใช้วงเงินงบประมาณเป็นตัวก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แบ่งเป็น e-Market และ 
e-Bidding โดยกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ 

1. e-Market 2. e-Bidding
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• ส าหรับสินค้าซ้ าซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ เช่น งานก่อสร้าง งานวางระบบ
สารสนเทศ หรือเป็นสินค้าบริการที่ไม่ได้ก าหนดใน e-Market

• ส่วนราชการจัดท ารายงานขอซื้อขอจา้ง จัดท าร่างประกาศหรือร่างเอกสาร
ประกวดราคา ประกาศเชิญชวน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชกีลาง
และเว็บไซต์ของส่วนราชการ  ให้ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาตามวันและเวลา
ที่ก าหนด 

• ผู้ค้าที่สนใจจะดาวน์โหลดเอกสารจากระบบ e-Bidding โดยส่วนราชการ
สามารถก าหนดได้ว่าจะแจกจา่ยหรือจ าหน่ายเอกสาร หากจ าหน่ายเอกสาร
ผู้ค้าต้องจ่ายเงินที่ธนาคารก่อนดาวน์โหลดเอกสาร 

• ผู้ค้าจัดเตรียมเอกสารต่างๆและหลักประกันซองเพื่อเสนอราคา ผ่านระบบ e-
GP

• ในระหว่างกระบวนการเสนอราคาจะไมม่ผีู้ใดทราบรายชื่อผู้เสนอราคาได้ เพื่อ
ความโปร่งใส เมื่อส้ินสุดการเสนอราคาแล้ว ส่วนราชการเข้าระบบ e-GP 
ตรวจสอบเอกสารและข้อมูล

• การพิจารณาผู้ชนะ จะต้องพิจารณาตามวธิีที่ระบุใน TOR ดังนี้
• พิจารณาราคาต่ าสุด หรือ
• พิจารณา Price Performance (เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา) 

• จากน้ันประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์

• ส าหรับสินค้าไม่ซ้ าซ้อน สินค้าบริการทั่วไป มีมาตรฐาน มีผู้ขายหลายราย 
เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้มเอกสาร และอุปกรณ์ส านักงาน

• ผู้ค้าลงทะเบียนและบันทึกรายละเอียดสินค้าบริการที่ต้องการขายใน e-
Catalog 

• เมื่อส่วนราชการต้องการจัดซื้อจัดจ้าง จะท าประกาศ ระบบจะท าการ
ตรวจสอบข้อมูลสินค้าและส่งประกาศไปใหผู้้ค้าที่มคีุณสมบัติสอดคล้องกับ
ประกาศเท่านั้น พร้อมทั้งประกาศที่ www.gprocurement.go.th เพื่อให้ผู้ค้า
และประชาชนทั่วไปรับทราบ

• ระบบ e-Market มีการเสนอราคา 2 แบบ
• ใบเสนอราคา (Request for Quotation): ผู้ค้าเสนอราคาโดยใชว้ิธี

จัดหาพัสดุที่มีราคาเกิน 1 แสนบาทแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ผู้ค้าจะ
สามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวในชว่งเวลา 8.30 น.-16.30 น. 
ของวันที่เสนอราคา

• การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction): การจัดซ้ือจัดจ้างสินค้า
บริการที่มีราคาเกิน 5 ล้านบาท ผู้ค้าจะต้องเสนอราคาภายในเวลาที่
ก าหนด โดยเสนอราคาก่ีครั้งก็ได้จนกว่าจะหมดเวลาที่ก าหนด 

• เมื่อหมดเวลาเสนอราคา ระบบจะก าหนดให้ผู้ค้าที่เสนอราคาต่ าสุดเป็นผู้ชนะ
โดยอัตโนมัติ จากน้ันจะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นในเว็บไซต์

e-Market และ e-Bidding ท าให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สะดวกและทั่วถึงอย่างเท่าเทียม รวมทั้งกระตุ้นการตลาดและส่งเสริมขีดความสามารถของภาคเอกชน ทั้งนี้ 
เพียง 3-4 เดือนที่เร่ิมใช้ e-bidding สามารถประหยัดงบได้ราว 2 หมื่นล้านบาท โดยเฉลี่ยราคาประมูลที่ได้จะต่ ากว่าราคากลาง 15%



จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการบริการภาครฐัด้านการจัดซื้อจัดจา้ง
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• ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็น 
e-Market และ e-Bidding ท าให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
สะดวกและท่ัวถึงอย่างเท่าเทียม

• ขาดมาตรฐานของรูปแบบการเก็บข้อมูลที่ผ่านมาที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ท าให้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเป็นไปได้
ยากล าบาก  หรือรูปแบบข้อมูลที่ได้กลับมายังไม่อยู่ในรูปที่
หน่วยงานสามารถน าไปใช้ได้ทันที

• การพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT ที่จ ากัด จากการขาด
งบประมาณในการสนับสนุนพัฒนา

• ร่าง พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
….  ที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้เป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งเสริมระบบ e-GP

• แผน Digital Economy และแผน Digital Government กระตุ้น
ให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการก้าวไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล

• การขาดความปลอดภัยของข้อมูล และข้อจ ากัดทางกฎหมาย
และกฎระเบียบท าให้ไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานได้โดยง่าย

Strengths Weakness

ThreatsOpportunities



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารสินทรัพย์ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านการบริหารสินทรัพย์ของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการบริหารสินทรัพย์

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารฐับาลดิจิทัลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบการจัดซื้อจัดจ้างไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่าย และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านการเงินและการใช้จ่ายของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการเงินและการใช้จ่าย

Agenda
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ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านการคลัง



Best Practice 1: การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government Procurement): Korea

Integrated Korea Online e-Procurement System: KONEPS
 ระบบรวมจัดซื้อจัดจ้างแบบ Single Window ส าหรับรัฐบาลกลาง และเป็นทางเลือกส าหรับรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรภาครฐัอื่นๆ โดยครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การรวบรวม

ข้อมูลของโครงการจัดซื้อจัดจ้างระดับชาติ การยื่นขอจัดซื้อจัดจ้าง การประมูล รายงานความคืบหน้า การท าสัญญา และการจ่ายเงิน โดยเชื่อมโยงกับ 156 ระบบฐานข้อมูล ด าเนินการโดย PPS 
 ระบบ KONEPS มีการปรับใช้โดยหน่วยงานภาครฐักว่า 46,000 หน่วยงาน และผู้ค้ากว่า 260,000 ราย
 ธุรกรรมที่เกิดขึ้นมีมูลค่ากวา่ 113 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2013
 ถือเป็นหนึ่งในระบบ e-Commerce ที่ใหญ่ที่สุดของโลก 

ความส าเร็จ

• การมีส่วนร่วมของ SMEs ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
• สนับสนุนการเจริญเติบโตของ e-Certification Industry 
• เพิ่มความโปร่งใส เนื่องจากเป็นการเปิดเผยข้อมูลแบบ Real-Time และเพิ่มความเป็นกลางในการประเมินการประมูล 
• ประหยัดต้นทุนค่าด าเนินการ (Transaction Costs) ได้กว่า 8 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี โดยประหยัดจากภาคเอกชน 6.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ (จากการลดจ านวนการติดต่อหน่วยงานภาครัฐและตน้ทุน

แรงงาน) และภาครัฐ 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ (จากการลดระยะเวลานับตั้งแตอ่อกใบสั่งซื้อ จนกระทั่งได้รับสนิค้าจากผู้ขาย และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสทิธิภาพมากขึ้น)
• ประหยัดเวลาโดยเฉลี่ยในกระบวนการ Bidding จากกว่า 30 ชั่วโมง เหลือน้อยกว่า 30 นาที
• ลดการใช้กระดาษได้กว่า 7.8 ล้านแผ่นต่อปี 
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Best Practice 2: การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government Procurement): USA

Government Service Administration (GSA)
 GSAAdvantage ! ®: ระบบสั่งและซื้อของออนไลน์รวมส าหรบัรฐับาลทุกระดับและหน่วยงานภาครฐัที่มีผู้ค้าหลายพันแห่ง และสินค้าและบรกิารหลักล้านหน่วย
 e-Buy: ส่วนประกอบของ GSAAdvantage เป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการยืน่ใบเสนอราคาส าหรับสินคา้และบรกิารเชิงพาณิชย์ เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ค้าต่างๆ ท าให้รัฐบาลและหน่วยงานรัฐมี

อ านาจในการซื้อสูงสุด และสามารถใช้ข้อมูลหาสินค้าและบริการตามทีต่้องการ 
 GSA-Auction: ระบบส าหรับการประมูลสว่นเกิน ทรัพย์ถูกริบ การแลกเปลี่ยน/การขายของสินทรพัย์ที่ไม่เป็นที่ต้องการของรัฐบาลผา่นเว็บไซต ์ท าให้ผู้ลงทะเบียนสามารถประมูลสนิทรพัย์เด่ียวหรือเป็น

กลุ่มทางอิเล็กทรอนิกส์ในชว่งเวลาที่ก าหนด ตั้งแต่อุปกรณ์ส านักงาน จนถึงเครื่องบิน ท าให้เกิดการประมูลที่มีการแข่งขัน การประมูลแบบมอบฉันทะ ข้อเสนอแนะที่ไดร้ับทนัที การจ่ายเงินออนไลน์ รูปถ่าย
ออนไลน์  นอกจากนี้ GSA ยังให้ Carbon Footprint Savings Tool ที่ค านวณการประหยัดคาร์บอนจากการใช้สนิทรพัย์ซ้ า และแผนที่กูเกิ้ลแสดงที่ตัง้ของสินทรัพยน์ั้นๆ

ความส าเร็จ

• GSA สร้างปริมาณธุรกิจกว่า $60 พันล้าน จัดการกว่า 205,000 พาหนะ และบริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวม สินทรัพย์ที่เป็นเจ้าของหรือเช่ากว่า 9,000 แห่ง พื้นที่เช่ามากกว่า 378 ล้านตารางฟุต และ 
อสังหาริมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์ 471 แห่ง

• GSA ช่วยประหยัด $225 ล้านเหรียญ ณ 30 กันยายน 2558 จากการใช้ Contracting Solutions (Federal Strategic Sourcing Initiatives)
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Supply and Procurement
• GSAAdvantage! ® 
• Acquisition Gateway
• e-Buy
• e-Library
• GSA Global Supply TM
• GSA Carbon Footprint Tool
• Green Procurement Compilation
• FedBizOpps
• Schedule Sales Query
• Vendor Supply Center
• Centralized Mailing List
• eOffer/eMod
• e-Resolve
• GSA Reverse Auctions
HR Management and Careers
• Comprehensive Human Resources Integrated System (CHRIS)
• USAJOBS.gov

Travel
• FedRooms
• Per Diem Rates
• Travel Card Training
• For Federal Travelers 
• For Travel Managers
• For Travel Industry 
• Travel Training
Training
• GSA Training Programs
• Travel and Traning
• GSA Smart Pay ® 
• Federal Acquisition Institute
• DigitalGov University 
• 508 University Training
Transportation and Vehicles
• Transportation Management Services Solution (TMSS)
• GSA AutoAuctions
• GSA Auto Choice

Building and Real Estate
• Map of Building Projects
• Rent on Web
• Inventory of Owned and Leased Properties
• Real Estate Disposal 
• Sustainable Facilities Tool
• Electronic Occupancy Agreement (eOA)
Property Disposal and Auctions
• GSAXess ® 
• GOVSales.gov
• MySales
• GSA Auctions
Technology
• IT Solution Shop
• Computers for Learning
• Telecommunications Ordering & Pricing System (TOPS)
• Enhanced Monthly Onlline Record & Report of Information Technology Services 

(E-MORRIS)

ผลิตภัณฑ์และบริการของ GSA



กรอบแนวคิดทีเ่หมาะสมเพือ่พัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล: ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน

Business 
Intelligence

• Platform shared with 
private sector

• Open API (Value-added 
data for business)

Consolidated Government 
Procurement Data

Subcontract Management 
System

• Value-added data for 
policy makers

Better monitoring on 
subcontracting 
• Register subcontracts
• Pay directly to subcontracts
• Issue certificate

ระบบบูรณาการด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างข้ามหน่วยงาน  
• มีระบบกลางเพื่อบูรณาการ

การจัดซื้อจัดจ้างแบบข้าม
หน่วยงาน โดยครอบคลุม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่ การรวบรวม
ข้อมูล การายงานความ
คืบหน้า การท าสัญญา จนถึง
การจ่ายเงิน

• มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
แบ่งปันข้อมูลในรูปแบบที่
หน่วยงานสามารถน าไปใช้
ได้ทันที และ อยู่บนระบบที่มี
ความปลอดภัย 

• มีศูนย์ Business 
Intelligence ที่ใช้ร่วมกับ
ภาคเอกชน และมีระบบการ
จัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างแบบรวมศูนย์ เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์และวางแผน
ปฏิบัติและนโยบายต่างๆ 
เป็นต้น
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Maturity Model ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทลัด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

Initial
1

Developing
2

Defined

3

Managed

4

Optimizing
5 หน่วยงานหลักที่ดูแลด้านการจัดซ้ือจัดจา้งพัฒนาระบบอัจฉริยะที่บริหารจัดการข้อมลูด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการวางแผนงาน

ต่างๆอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง รวมทั้งขยายการเชื่อมโยงระบบอื่นๆทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานทางด้านภาษ ี
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น และสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการการจัดซ้ือจัดจ้างที่เน้นผลการด าเนินงาน 
โดยรวมนวัตกรรมที่ท าใหเ้กิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาดกับระบบบริหารการจัดการที่มุง่เน้นผลลัพธ์

การบูรณาการฐานข้อมูลของระบบเสร็จสิ้น ส่งผลให้การเชือ่มโยงขอ้มลูระหว่างระบบอ่ืนเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  นอกจากน้ีได้มี
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงระบบใหเ้ป็นระบบปฏิบัติการแบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ คือ มีขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง การประมูล การท าสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง การจ่ายเงิน และการ
ประเมินผล เป็นต้น  โดยมีการบูรณาการข้อมูลในทุกขั้นตอนในระบบการจัดซ้ือจัดจา้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อให้
สามารถดูแลเปิดเผยข้อมูลแบบ Real-Time และน าไปวิเคราะห์เพือ่พฒันาการบริหารจัดการและแนวนโยบายต่างๆ

หน่วยงานหลักที่ดูแลด้านการจัดซ้ือจัดจา้งปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลกลางด้านการจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐแบบ Matrix และ Real-Time โดยก าหนดและพฒันาใหข้ั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่ เช่น การประกาศ การ
ประมูล การจ่ายเงิน สามารถด าเนินการออนไลน์เพื่อความสะดวกและโปร่งใส แต่เน่ืองจากการขาดมาตรฐานของรูปแบบการเก็บ
ข้อมูลที่ผ่านมาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้การเชื่อมโยงข้อมลูกับระบบอื่น เช่น ระบบสารสนเทศระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐไม่ราบรื่น

ในระดับที่สอง หน่วยงานหลักที่ดูแลด้านการจัดซื้อจัดจ้างพฒันาระบบสารสนเทศกลางด้านการจัดซื้อจัดจา้งโดยหน่วยงานที่ท าการ
พัฒนาระบบนั้นๆ สามารถแจกจ่าย server และ user ให้หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องใชง้านอัพเดทข้อมลู ท ารายงาน แต่ระบบยังไม่
สามารถอัพเดทและเปิดเผยข้อมลูขอ้มลูแบบ Real-Time ได้

การพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการจัดซ้ือจัดจ้างในระดับนี้ มีการน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง
เบื้องต้นหรือโปรแกรมคอมพวิเตอร์ต่างๆเข้ามาใช ้โดยแต่ละหน่วยงานบริหารจัดการเองตามกฎระเบียบส่วนกลางของรัฐ และมี
ระบบฐานข้อมูลแยกจากกัน ท าให้การแบ่งปันข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างระหว่างหน่วยงานเสียเวลาในการรวมรวมข้อมลูใหอ้ยู่ใน
รูปแบบที่อีกหน่วยงานต้องการ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ปรับปรุงจาก Gartner (2015)
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ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านการคลัง



ASSET MANAGEMENT



อุปสรรคที่ส าคัญของการบริหารสินทรพัย์

เงินสด สินทรัพย์ถาวร พัสดุ หลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์

• การบริหารเงินคงคลัง
และการบริหารเงินสด
ให้เพียงพอและ
เหมาะสมส าหรับความ
ต้องการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ในขณะที่
ท าให้รัฐมีดอกเบี้ย
เงินกู้น้อยที่สุด หรือ
สูญเสียโอกาสจากการ
ได้ดอกเบี้ยเงินฝาก
น้อยที่สุด

• การเก็บรายละเอียด
ของมูลค่าทุนของ
สินทรัพย์ไม่ครบถ้วน
ตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ

• สินทรัพย์บางรายการ
ปรากฏอยู่ ณ ปัจจุบัน
แต่ไม่มีเอกสารข้อมูล
เพื่อใช้ส าหรับ
ด าเนินการในการ
ควบคุมสินทรัพย์

• ขาดระบบติดตามพัสดุ
ที่มีประสิทธิภาพ ท าให้
พัสดุสูญหาย 

• มีสถานที่จัดเก็บพัสดุ
ไมเ่พียงพอ

• ขาดช่างหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในการ
บ ารุงรักษาพัสดุและ
จัดเตรียมพัสดุส ารอง
ไว้อย่างเพียงพอต่อ
การใช้งาน 

• สถานท่ีจัดเก็บพัสดุที่
เสื่อมสภาพรอจ าหน่าย
มีไม่เพียงพอ 

• การใช้ข้อมูลพัสดุจาก
ระบบ e-GP ยังยุ่งยาก
และสับสน

• การฟื้นฟูผล
ประกอบการของ
รัฐวิสาหกิจบางแห่ง 
เช่น การบินไทย และ 
รฟท.

• การผลักดันกฎหมาย
เพื่อรองรับ
แนวนโยบายปฏิรูป
รัฐวิสาหกิจ

• การบุกรุกที่ราชพัสดุ
• กฎหมายหลัก 

กฎหมายรอง และ
แนวทางปฏิบัติต่างๆ 
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและ 
การจัดหาประโยชน์
จากที่ราชพัสดุมี
จ านวนไม่เพียงพอ

• รูปแบบและวิธีการ
จดัหาประโยชน์ด าเนิน
ไปอยา่งไมเ่น้นประสิทธิ 
ภาพ

• หลักฐานทางทะเบียน
ของทีร่าชพัสดุที่ส่วน
ราชการอื่นครอบครอง 
ขาดความถูกต้อง
ชัดเจน

1 2 3 4 5
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ความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านการบรหิารสินทรพัย์

การพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT
• มีการพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT ที่จ ากัด ขาดงบประมาณในการสนับสนุนพัฒนา
• ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรพิจารณาการพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT ร่วมกันระหว่าง ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และหน่วยงานด้านการ
บริหารสินทรัพย์  (เงินสดและพัสดุ) คือ กรมบัญชีกลาง จัดอบรมบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบ CFMIS 
ซึ่งรวมระบบการเงินและบัญชี และระบบ e-GP และ เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนา
เพื่อพัฒนาบุคลากร ICT ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพรองรับการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

ฐานข้อมูลและรูปแบบการเก็บข้อมูล
• ขาดระบบการติดตามสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ 
• ขาดมาตรฐานของรูปแบบการเก็บข้อมูลที่ผ่านมาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเป็นไปได้

ยากล าบาก และต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการท า data cleansing เพื่อให้ฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันได้
• ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมบัญชีกลาง และกรมธนารักษ์ ควรพัฒนาระบบติดตามสินทรัพย์ที่

เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และก าหนดมาตรฐานกลางของข้อมูลเพื่อเป็นมาตรฐานให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ และ
ให้ฐานข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านระบบต่างๆ รองรับการก้าวไปเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ

62



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารสินทรัพย์ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านการบริหารสินทรัพย์ของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการบริหารสินทรัพย์

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบการจัดซื้อจัดจ้างไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่าย และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านการเงินและการใช้จ่ายของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการเงินและการใช้จ่าย

Agenda

63

ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านการคลัง



มาตรการของหน่วยงานทีร่ับผดิชอบ: กรมบญัชีกลาง

64

1. การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย (Fiscal Stimulus)
2. การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล (Fiscal Consolidation)
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร (Strengthen the CGD Organization)

แผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

ก ำกับดูแลและ
บริหำรกำรใช้

จ่ำยเงินของแผ่นดิน
ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด

o ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การ
ตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้าง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง

o บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
o สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
o พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ
o เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย (Fiscal Stimulus)
ด้านท่ี 3 ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
o 3.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิทธิการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ผ่าน Web Online
ด้านท่ี 6 ด้านบัญชีภาครัฐ
o 6.3 โครงการก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรส าหรับหน่วยงานภาครัฐ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
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1. ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดท านิติกรรม และด าเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 
2518

2. จัดท าและน าออกใช้เหรียญกษาปณ์และด าเนินการเกี่ยวกับเงินตราตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501
3. รับ - จ่าย ควบคุมเงินคงคลัง ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
4. ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลรักษา และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญตามระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการปฏิบัติงาน ของส านักทรัพย์สิน

มีค่าของแผ่นดิน พ.ศ. 2547 และระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และ เงินตราไทย พ.ศ. 2546

วิสัยทัศน์และภารกิจ

บริหำรทรัพย์สิน
ของแผ่นดินอย่ำง
มืออำชีพด้วยหลัก
ธรรมำภบิำลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ที่ม่ังคั่งและยั่งยืน

o บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
o ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล 
o บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ 
o ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์พร้อมที่จะน าออกเผยแพร่ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ



มาตรการของหน่วยงานทีร่ับผดิชอบ: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ

1. พัฒนาและยกระดับบรรษัทภบิาลในรัฐวิสาหกิจให้เข้าสู่ในระดับสากล
2. บริหารจัดการและเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใสเชื่อถือได้และได้รับการ

ยอมรับจากทุกภาคส่วน
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ
5. พัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการภายในส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้การปฏิบัติงานภายในและการประสานงานกับหน่วยงาน

ภายนอกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์

เป็นเสำหลักด้ำน
รัฐวิสำหกิจ 

หลักทรัพย์ของรัฐ 
และกำรร่วมลงทุน
ระหว่ำงภำครัฐและ
เอกชน เพื่อกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน

o เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการท่ีเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
o ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน กฎหมาย และ

มาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ
o ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ
o ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด
o ด าเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
o ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์
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สถานการณ์ปัจจุบัน: การบริหารสนิทรพัย์

ระบบบริการแบบอเิล็กทรอนิกส์

67

พัสดุ
• พัสดุ ได้แก่ วัสดุ (สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง /หมดไป/แปรสภาพ/ไม่คงสภาพเดิม 

รวมถึง สิ่งของลักษณะคงทนถาวร ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท) และครุภัณฑ์ (สิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยเกินกว่า 5,000 บาท)

• หลังจากที่มีการตรวจรับและส่งมอบสิ่งของ เจ้าหน้าที่พัสดุจะน าสิ่งของไปลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน และ
แจกจ่ายพัสดุไปยังหน่วยของผู้ใช้งาน โดยมีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี การจ าหน่ายพัสดุ และการลงจ่าย
ออกจากบัญชี/ทะเบียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
• กรมบัญชีกลาง

อสังหาริมทรัพย์

e-State Property 
• ร ะ บบบริ ก า ร ผู้ เ ช่ า แ ล ะ ผู้ ใ ช้ ที่ ร า ชพั ส ดุ 

(อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน
ทุกชนิด)

• บริการผู้เช่า ได้แก่  การขอเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การเช่า, ขอออกหนังสือรับรอง
สิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้, การขอแก้ไขข้อมูล
ส่วนบุคคล (ชื่อ-สกุล,ที่อยู่, การขอหนังสือ
รับรอง

• บริการผู้ใช้ ได้แก่ การขอขึ้นทะเบียนที่ดินราช
พัสดุ, การขอขึ้นทะเบียนอาคารหรือสิ่งปลูก
สร้างที่ราชพัสดุ, การขอขึ้นทะเบียนสิ่งปลูก
สร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ราชพัสดุ,
การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราช
พัสดุ,การขอแก้ไขปรับปรุงทะเบียนที่ราชพัสดุ

GIS สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
• สามารถค้นหาข้อมูลได้ตาม จังหวัด อ าเภอ 

ต าบล พื้นที่ และรายละเอียดอื่นๆ

e-Property Valuation สืบค้นราคาประเมิน
• ค้นหาราคาประเมินที่ดิน อาคารชุด และสิ่งปลูก

สร้าง โดยใช้เลขที่โฉนด เลขที่ดิน ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
• กรมธนารักษ์ 

สินทรัพย์ถาวร

ระบบสินทรัพย์ถาวร 
• ระบบย่อยของระบบบัญชีการเงินใน ระบบ

GFMIS 
• สินทรัพย์ถาวร หมายถึง สินทรัพย์ที่มีลักษณะ

คงทนที่ใช้ในการด าเนินกิจการและใช้ได้นาน
กว่า 1 ปี และมิได้มีไว้เพื่อขาย และสินทรัพย์
ต้องมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปตามราคา
ทุน ได้แก่ ครุภัณฑ์ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 
รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

• ระบบสินทรัพย์ถาวรคลอบคลุมการบันทึกรับ
บริจาคสินทรัพย์ การบันทึกโอนสินทรัพย์
ระหว่างท าเป็นสินทรัพย์  การบันทึกโอน
สินทรัพย์ภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงาน การล้างบัญชีพักสินทรัพย์ การตัด
จ าหน่ายสินทรัพย์ และการประมวลผลค่าเสื่อม
ราคา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
• กรมบัญชีกลางเงินสด

ระบบบริหารเงินสด
• ร ะบบย่ อยของร ะบบบัญชี

การเงินในระบบ GFMIS 
• เพื่อให้การบริหารเงินสดหรือ

เ งิ น ค ง คลั ง เ ป็ น ไปอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
• กรมบัญชีกลาง

หลักทรัพย์

• หลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐ
ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด และ
โครงการร่วมทุนของรัฐ รวมทั้งการจัดหาเงิน
เพื่อร่วมทุนในกิจการที่รัฐถือหุ้น ต่ ากว่าร้อยละ 
50 ของทุนทั้งหมด

• ระบบ PFMS-SOE: การติดตามความก้าวหน้า
ด้านการลงทุนของโครงการ

• ระบบ GL และ Loader: ข้อมูลการเงินบัญชี 
ข้อมูลรายรับรายจ่ายที่เป็นตัวเงิน ข้อมูลงบ
ลงทุนบางรายการ)

• GFMIS-SOE: โครงการส่วนต่อขยายระบบงาน 
GFMIS เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวสิาหกิจ (GFMIS-
SOE) ของส านักงานคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจ 
จัดท าระบบ GFMIS ส าหรับรัฐวิสาหกิจ เพื่อ
เป็นระบบกลางและฐานข้อมูลกลาง การเงิน การ
คลัง การงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
• ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ

สินทรัพย์
ได้แก่ เงินสด  สินทรัพย์หมุนเวียน  
สินทรัพย์ถาวร และ สินทรัพย์อื่น

โดยที่
• พั ส ดุ  ไ ด้ แ ก่  วั ส ดุ  แ ล ะ

ครุภัณฑ์ 
• ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ได้แก่ 

ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
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• ระบบดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่ายได้พัฒนาใช้งานมานาน 
ท าให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา
ระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

• ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ที่เชื่อมโยงกับการบริหารพัสดุ มีการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็น e-Market และ e-Bidding 
ท าให้มีประสิทธิภาพ

• ขาดมาตรฐานของรูปแบบการเก็บข้อมูลที่ผ่านมาที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ท าให้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเป็นไปได้
ยากล าบาก 

• การพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT ที่จ ากัด จากการขาด
งบประมาณในการสนับสนุนพัฒนา

• แผน Digital Economy และแผน Digital Government กระตุ้น
ให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการก้าวไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล

• การขาดความปลอดภัยของข้อมูล และข้อจ ากัดทางกฎหมาย
และกฎระเบียบท าให้ไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานได้โดยง่าย

Strengths Weakness

ThreatsOpportunities



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารฐับาลดิจิทัลด้านการบริหารสินทรัพย์ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านการบริหารสินทรัพย์ของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการบริหารสินทรัพย์

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบการจัดซื้อจัดจ้างไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่าย และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านการเงินและการใช้จ่ายของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการเงินและการใช้จ่าย

Agenda
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ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านการคลัง



Best Practice การบรหิารสินทรพัย์: DBAS’ Asset Management System

การเช่ือมโยงงาน
• การสร้างฟังก์ชั่นให้เกี่ยวข้องกับแผนอสังหาริมทรัพยข์องประเทศ: 

สร้างแผนส าหรับอสังหารมิทรพัย์ระดับชาติโดยให้ Ministry of 
Strategy and Finance (MoSF) ท าการปรับปรุงแผนรายปีที่
เกี่ยวกับการเข้าซื้อ การก าจัด การด าเนินการ ฯลฯ

• การสร้างฟังก์ชั่นบริหารจัดการสินทรัพย ์โดย MoSF: 
อสังหาริมทรัพย์ของประเทศถูกบรหิารโดย MoSF และแต่ละ
หน่วยงานใช้อสังหาริมทรัพยต์ามเท่าที่จ าเป็นผ่านการอนุมัติของ 
MoSF

• การสร้างฟังก์ชั่นที่สอดคลอ้งกับการใชร้าคาประเมินของ
อสังหาริมทรัพย์ของประเทศ: ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับการประเมินราคา
ขึ้นกับการรับรองมาตรฐานทางบัญชีส าหรับ Revelation of assets  
และมาตรฐานส าหรับการประเมินราคาของอสงัหาริมทรพัยข์อง
ประเทศ

Asset Management System:  ระบบท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์/สิ่งของที่กว้างขวาง เช่น การสร้างแผน
ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ระดับชาติ การบริหารจัดการสินทรัพย์ และการด าเนินการ การบริหารจัดการบัญชีแยกประเภท

ก่อน

• กระบวนการออฟไลน์ส าหรบัการบรหิารสินทรพัย์ และไม่มีการเชื่อมโยงการบริการขอ้มูล
ลงทะเบียนสาธารณะ (การลงทะเบียนที่ดิน การลงทะเบียนข้อมูล ฯลฯ)

• ระบบบัญชีแบบ double-entry ที่อ่อน จากการขาดการท าให้เป็นมาตรฐานของงานบริหาร
สินทรัพย์หลายๆอย่าง

หลัง

• การเชื่อมโยงออนไลน์ของกระบวนการทั้งหมด และการจัดตั้งการบรหิารสนิทรพัย์: การเข้าซื้อผ่าน 
G2B การก าจัดสินทรัพย์ผ่านระบบ Korea Asset Management Corporation

• ผู้ลงทะเบียนสาธารณะสามารถตรวจสอบผ่านบรกิารเชื่อมโยง G4C
• การระบุประเภทของธุรกรรมและการลงบัญชีต่างๆอัตโนมตัิ ท าให้ระบบบัญชีมีความปลอดภัย

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน
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กรอบแนวคิดทีเ่หมาะสมเพือ่พัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล: การบริหารสนิทรพัย์

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน

เงินสด
• ปรับปรุงระบบ GFMIS  (ระบบการเงินและบัญชี) ให้สามารถปรับการวิเคราะห์และรายงานใหอ้ยู่ในรูปแบบที่หน่วยงานหลกัที่ใชง้านสามารถน าไปใชง้านได้มากที่สุด

หลักทรัพย์
• จัดตั้งกองทุน โดยใช้สินทรัพย์และหลักทรัพย์ที่มีในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างเคร่ืองมือทางการเงินแบบใหม่ ให้สามารถเชื่อมระหว่างผู้มีเงินเหลือกับผู้ฝากเงิน 
• โอนหุ้นรัฐวิสาหกิจไปอยู่ในบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ หรือซูเปอร์โฮลดิ้ง เพื่อท าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พัสดุ
• พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามพสัดุที่มปีระสิทธิภาพ โดยให้เชื่อมโยงกับระบบที่มีอยู่แล้ว เช่น CFMIS e-GP และ e-Budgeting เป็นต้น 
• ปรับปรุงระบบ GFMIS  (e-GP) ให้สามารถปรับการวิเคราะห์และรายงานใหอ้ยู่ในรูปแบบที่หน่วยงานหลักที่ใชง้านสามารถน าไปใชง้านได้มากที่สุด
• ท าการ cleansing รหัสรายการต่างๆที่ไม่ตรงกันระหว่างระบบ

สินทรัพย์ถาวร
• พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามสินทรัพย์ถาวรที่มีประสิทธิภาพ โดยให้เชือ่มโยงกับระบบที่มอียู่แล้ว เช่น CFMIS e-GP และ e-Budgeting เป็นต้น 

อสังหาริมทรัพย์
• สร้างระบบแผนที่ดินราชพัสดุของประเทศ โดยกรมธนารักษ์ท าการปรับปรุงแผนรายปีที่เก่ียวกับการเข้าซ้ือ การก าจัด การด าเนินการ ฯลฯ
• ท าให้ระบบข้อมูลปัจจบุัน เช่น e-State Property, GIS สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ, และ e-Property Valuation สืบค้นราคาประเมิน มีการเชื่อมโยงกัน เพื่อความสะดวกในการ

วิเคราะห์และจัดท าแผนต่างๆ

71



72

Maturity Model ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทลัด้านการบริหารสินทรัพย์ 

Initial
1

Developing
2

Defined

3

Managed

4

Optimizing
5

หน่วยงานหลักที่ดูแลด้านการบริหารสินทรัพย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้นๆ พัฒนาระบบอัจฉริยะที่บริหารการ
จัดการข้อมูลด้านการบริหารสินทรัพย์ และการวางแผนงานต่างๆอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งขยายการเชื่อมโยงระบบอื่นๆ
ทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคารแห่งประเทศ หน่วยงานทางด้านภาษ ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เป็นต้น และสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการสินทรัพย์ที่เน้นผลการด าเนินงาน โดยรวมนวัตกรรมที่ท าใหเ้กิดการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดกับระบบบริหารการจัดการที่มุง่เน้นผลลัพธ์

การบูรณาการฐานข้อมูลของระบบย่อยต่างๆเสร็จสิ้น ส่งผลให้การเชื่อมโยงข้อมลูระหว่างระบบย่อยต่างๆเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาปรับปรุงระบบย่อยใหเ้ป็นระบบปฏิบัติการแบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ 
เช่น ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้อสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ที่เชื่อมโยงกับระบบ GIS สืบค้นอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบ
ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยมีการบูรณาการข้อมูลในทุกขั้นตอนในระบบการบริหารสินทรัพย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ไวท้ี่
ศูนย์กลาง เพื่อให้สามารถดูข้อมลู Real-Time และน าไปวิเคราะห์เพือ่พัฒนาการบริหารจัดการและแนวนโยบาย

หน่วยงานหลักที่ดูแลด้านการบริหารสินทรัพย์พฒันาระบบสารสนเทศการบริหารสินทรัพย์ภาครัฐของประเทศ โดยเชื่อมโยงข้อมลู
กับระบบการบริหารสินทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆได้พฒันามาก่อน เช่น ระบบฐานข้อมูลและการให้บริการอสังหาริมทรัพย์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถส่งข้อมลูระหว่างระบบย่อยต่างๆ และเพื่อให้เกิดฐานข้อมลูกลางด้านการบริหารสินทรัพย์
ภาครัฐแบบ Matrix และ Real-Time แต่เนื่องจากการขาดมาตรฐานของรูปแบบการเก็บข้อมูลที่ผ่านมาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ท าให้การเชื่อมโยงขอ้มลูไมร่าบรื่น

ในระดับที่สอง หน่วยงานหลักที่เกี่ยวกับด้านบริหารสินทรัพย์ด้านต่างๆ มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
ของตน เช่น หน่วยงานที่ดูแลด้านหลักทรัพย์ท าการพัฒนาระบบบริหารจัดการการลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือหน่วยงานที่ดูแลด้านอสังหาริมทรัพย์ท าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการใหบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

การพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารสินทรัพย์ในระดับนี้ มีการน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมการบริหารจัดการ
สินทรัพย์เบื้องต้นหรือโปรแกรมคอมพวิเตอร์ต่างๆเข้ามาใช ้เช่น ด้านเงินสด พัสดุ และสินทรัพย์ถาวร โดยแต่ละหน่วยงานบริหาร
จัดการเองตามกฎระเบียบส่วนกลางของรัฐ และมีระบบฐานข้อมูลแยกจากกัน ท าให้การแบ่งปันข้อมูลระหวา่งหน่วยงานเสียเวลาใน
การรวมรวมข้อมูลใหอ้ยู่ในรูปแบบที่อีกหน่วยงานต้องการ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ปรับปรุงจาก Gartner (2015)



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารสินทรัพย์ และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านการบริหารสินทรัพย์ของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการบริหารสินทรัพย์

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในระบบการจัดซื้อจัดจ้างไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเงินและการใช้จ่าย และขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของประเทศไทย

อุปสรรคและความท้าทายส าคัญในด้านการเงินและการใช้จ่ายของไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการเงินและการใช้จ่าย

Agenda
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ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านการคลัง



แนวโน้มส าคัญด้านรัฐบาลดิจิทัล (Megatrends of Digital Government)

ในการประชุม World Economic Forum 2016 มีวาระการประชุมชื่อว่า Mastering The Fourth 
Industrial Revolution โดยหนังสือชื่อ The Fourth Industrial Revolution เขียนโดย Klaus Schwab (ผู้
ผลักดันคนส าคัญให้เกิด World Economic Forum) อธิบายปรากฏการณ์ของการปฏิวัติครั้งนี้ พร้อมทั้ง
ระบุแนวโน้มส าคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น และแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม  

Gartner ได้ท าการวิเคราะห์แนวโน้มส าคัญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งสิ้น 
10 แนวโน้ม โดยให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีที่ท าให้ภาคธุรกิจสามารถพัฒาตอบโจทย์ของธุรกิจดิจิทัล
ในอนาคต ซึ่งครอบคลุมทุกมิติการให้บริการโดยภาครัฐ

Deloitte ได้ท าการวิเคราะห์รัฐบาลในอนาคตในปี 2020 (GOV2020) ถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
รวมถึงแนวโน้มส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการให้บริการของรัฐบาลในทุกสาขาบริการ อาทิ การศึกษา 
สาธารณสุข คมนาคม พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการป้องกันประเทศ เป็นต้น

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด
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มีงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แนวโน้มส าคัญด้านเทคโนโลยีและรัฐบาลดิจิทัล ที่น่าสนใจจาก
หลายหน่วยงาน/ องค์กรในระดับสากล



เทคโนโลยีท่ีส าคัญต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการคลัง
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Internet of Things Big & Open Data

Smart Machine
and Artificial 
Intelligence

Blockchain

Virtual & Augmented 
Reality (VR & AR)
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ในอนาคต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทุกชนิดจะ
สามารถเชื่อมต่อกับโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ และเซนเซอร์
จะอยู่ในทุกที่เพ่ือช่วยให้ผู้คนรับรู้ถึง
สภาพแวดล้อมต่างๆ รอบตัว

ภาครัฐอาจเร่ิมพบว่าการเก็บข้อมูลแบบเก่า
ไม่มีประสิทธิภาพ และเร่ิมเปลี่ยนแนวทางการ
เก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
เพ่ือที่จะปรับปรุงให้เป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดวิธีการใหม่ๆ ในการบริการประชาชน 

ปัญญาประดิษฐ์สามารถเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ได้ ท าให้การตัดสินใจรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น สามารถตรวจจับรูปแบบและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่วางไว้ ซึ่งสามารถทดแทนการ
ท างานบางด้านของธุรกิจได้

Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิทัลประเภทอื่นๆ 
ถูกสร้างขึ้นด้วยการแบ่งขั้นตอนการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Trust) หรือที่
เรียกว่า Blockchain

ระบบ VR และ AR นั้นมีศักยภาพสูงมากใน
การน ามาใช้งานในหลายด้าน ทั้งสองระบบ
สามารถสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับ
ผู้ใช้งาน ทั้งในรูปแบบของโลกเสมือนที่สมจริง 
(VR) และการซ้อนทับภาพและข้อมูลจากโลก
เสมือนลงในโลกจริง (AR)

Cloud Computing คือการใช้งาน
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ Server ที่มีอยู่ในระบบ
อินเตอร์เน็ตให้มาช่วยในการในการท างาน
ขับเคลื่อนการบริหารและบริการงานด้านไอที 
อาทิ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งาน
มากๆ ในแต่ละวัน

เทคโนโลยีที่ส าคัญต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการคลังและการ
ประยุกต์ใช้

Internet of Things

Smart Machine
and Artificial Intelligence Big & Open Data

Blockchain Cloud Computing

ช่วยบริหารสินทรัพย์ต่างๆ ของรัฐ โดย Sensor จะช่วยอัพเดท
ความเป็นปัจจุบันของสินทรัพย์อยู่เสมอ เช่น อสังหาริมทรัพย์

 ระบบ Smart Machine จะ
ช่วยค านวณการเงินและการใช้
จ่ายภาครัฐได้รวดเร็วขึ้น และเป็น
อัตโนมัติมากขึ้น

 การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่าย
และการจัดซื้อจัดจ้างจ านวนมาก 
จะส่งเสริมความโปร่งใสของรัฐ

 ระบบการจ่ายเงินเดือนของรัฐ
ในอนาคตอาจใช้จ่ายผ่าน 
Blockchain ไม่ต้องผ่านตัวกลาง
ทางการเงิน เช่น ธนาคาร

 ระบบงบประมาณของรัฐ อาทิ 
e-budgeting มีการใช้งานบน
ระบบ Cloud ซึ่งจะสามารถเชื่ม
โยงแบบ Real Time ได้
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