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ส่วนที่ 1
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
1. กรอบแนวคิดการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 จัดทาขึ้นบนพื้นฐาน
แนวความคิด การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและหลักการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 51 การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้นเป็นการทา
เพื่อให้ เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและเร่ง รัดให้ รัฐ
ดาเนินการ รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 59 รัฐต้องเปิ ดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่ว ยงานของรัฐ
ที่มิใช่ข้อมูล เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก
มาตรา 62 รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐ
มีเสถีย รภาพและมั่น คงอย่างยั่ งยื น ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลั งของรัฐ และจัดระบบภาษีให้ เกิด
ความเป็นธรรมแก่สังคม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี บ ทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ กรอบ
การด าเนิ น การทางการคลั งและงบประมาณของรั ฐ การก าหนดวิ นั ย ทางการคลั ง ด้ านรายได้ แ ละรายจ่ า ย
ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง และการบริหารหนี้สาธารณะ
มาตรา 63 รั ฐ ต้ อ งส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนถึ ง อั น ตรายที่ เกิ ด จาก
การทุ จริ ตและประพฤติ มิช อบทั้ งในภาครั ฐและภาคเอกชน และจัดให้ มีมาตรการและกลไกที่มีป ระสิ ทธิภ าพ
เพื่ อ ป้ อ งกั น และขจั ด การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบดั ง กล่ า วอย่ า งเข้ ม งวด รวมทั้ ง กลไกในการส่ ง เสริ ม
ให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 64 บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นแนวทางให้รัฐดาเนินการตรากฎหมายและกาหนดนโยบาย
ในการบริหารราชการแผ่นดิน
มาตรา 65 รั ฐ พึ ง จั ด ให้ มี ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เป็ น เป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
การจัดทา การกาหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ
ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ทั้ ง นี้ กฎหมายดั ง กล่ า วต้ อ งมี บ ทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ
การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย
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มาตรา 76 รั ฐพึ งพัฒ นาระบบการบริห ารราชการแผ่ น ดินทั้งราชการส่ ว นกลาง ส่ วนภู มิภ าค
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทาบริการสาธารณะ
และการใช้ จ่ ายเงิน งบประมาณมี ป ระสิ ท ธิภ าพสู งสุ ด เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน รวมตลอดทั้ งพั ฒ นา
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐให้ มีความซื่อสัตย์สุจ ริต และมีทัศนคติเป็นผู้ ให้ บริการประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็ว
ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐพึงดาเนิ น การให้ มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคลของหน่ วยงานของรัฐ ให้ เป็นไป
ตามระบบคุณ ธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อานาจ หรือกระทาการ
โดยมิ ช อบที่ เป็ น การก้ า วก่ า ยหรื อ แทรกแซงการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หรื อ กระบวนการแต่ ง ตั้ ง หรื อ การพิ จ ารณา
ความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวล
จริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว
มาตรา 77 รั ฐ พึ ง จั ด ให้ มี ก ฎหมายเพี ย งเท่ า ที่ จ าเป็ น และยกเลิ ก หรื อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
ที่หมดความจาเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
โดยไม่ ชั ก ช้ า เพื่ อ ไม่ ให้ เป็ น ภาระแก่ ป ระชาชน และด าเนิ น การให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง ตั ว บทกฎหมายต่ า ง ๆ
ได้โดยสะดวก และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
ก่ อนการตรากฎหมายทุ กฉบั บ รั ฐพึ งจั ดให้ มี การรั บฟั งความคิ ดเห็ นของผู้ เกี่ ยวข้ อง วิ เคราะห์
ผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้นจากกฎหมายอย่ างรอบด้ านและเป็ น ระบบ รวมทั้ งเปิ ด เผยผลการรับ ฟั งความคิ ดเห็ น
และการวิเคราะห์ นั้ น ต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน
เมื่อกฎหมายมีผ ลใช้บั งคับ แล้ว รัฐพึ งจั ดให้ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กาหนด
โดยรับ ฟังความคิดเห็ น ของผู้ เกี่ย วข้องประกอบด้วย เพื่อพั ฒ นากฎหมายทุ กฉบับให้ ส อดคล้ องและเหมาะสม
กับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
รัฐ พึงใช้ร ะบบอนุ ญ าตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณี ที่ จาเป็ น พึ งกาหนด
หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้
ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงกาหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง
1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ปัจจุบันรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 2580) ณ วัน ที่ 8 ตุ ล าคม พุ ท ธศักราช 2561 (ประกาศราชกิ จจานุ เบกษา เล่ มที่ 135 ตอนที่ 82 ก วัน ที่ 13
ตุลาคม 2561) เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
โดยกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว 6 ด้าน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(4) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
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(5) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยกรมบั ญ ชี ก ลางมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและสอดรั บ กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ในยุทธศาสตร์ที่ 2 - 6
1.3 พระราชบั ญ ญั ติ ข้อมู ลข่า วสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 หมวด 1 การเปิดเผยข้อมู ล
ข่าวสาร กาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการเพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ
1.4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 7 ประการ
ดังต่อไปนี้
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
(6) ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
หมวด 2 การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
มาตรา 8 (2) บัญญัติว่าการปฏิบัติ ภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได้ และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น
มาตรา 8 (3) ก่อนเริ่มดาเนินการส่ วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสี ย
ให้ครบถ้วนทุกด้าน กาหนดขั้นตอนการดาเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดาเนินการในแต่ละขั้นตอน
ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่ว นราชการต้องดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
หรือชี้แจงทาความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น
1.5 แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จากสถานะ
ของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้การกาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่ 12 ยั งคงมี ค วามต่ อ เนื่ อ งจากวิสั ย ทั ศ น์ แ ผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 และกรอบหลั ก การของการวางแผน
ที่น้อมนา และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่ างมีส่วนร่วม
การพัฒ นาที่ยึ ดหลักสมดุล ยั่ งยื น โดยวิสั ยทัศน์ของการพัฒ นาในแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ ความสาคัญ
กับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ
ที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยื น สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้
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(1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
(4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
(6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
(8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
(9) การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
(10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
โดยกรมบัญชีกลางมีส่วนเกี่ยวข้องและสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4 และ 6
1.6 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดทาขึ้นให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ สาคัญของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (พ.ศ. 2558 - 2573)
กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบาย
ของรั ฐ บาล และแผนแม่ บ ทอื่ น ๆ รวมทั้ งได้ น้ อ มน า “ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ในพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการจัดทายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ โดยคานึงถึง
หลั กความพอประมาณ ความมี เหตุ ผ ล และการมี ภู มิคุ้ มกั น ที่ ดี เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นนโยบายของรัฐ บาลให้ เกิ ดผล
อย่างเป็นรูปธรรม และให้ประเทศมี ความมั่นคง ประชาชนมีความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของประเทศ
โดยมีหลักการสาคัญ ดังนี้
1.6.1 น าแนวทางการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ ของร่ า งกรอบยุ ท ธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มากาหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สามารถแสดงความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกับเป้าหมายของแนวการพัฒนาในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม
1.6.2 กาหนดเป้ าหมายและตัวชี้ วัดของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณให้ มีความถูกต้อง
ชัด เจน สอดคล้ องกั บ เป้ าหมายและตั ว ชี้ วัด ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 รวมทั้ ง
ให้ความสาคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.6.3 น ายุ ทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒ นาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มากาหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และกาหนดนโยบาย
การจัดสรรงบประมาณที่มีการระบุพื้นที่ดาเนินการของโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องดาเนินการไว้ให้ชัดเจน
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1.6.4 กาหนดยุทธศาสตร์ชี้นา เพื่อเป็นทิศทางการดาเนินงานการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ระดับภาค
ไว้ในเอกสารประกอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอจัดสรร
งบประมาณลงในแต่ล ะภาค/พื้ น ที่อย่ างเหมาะสม และสานักงบประมาณใช้ เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณที่มีการบูรณาการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดกระบวนการวางแผน
และพัฒ นาพื้น ที่ ระดับ ภาคที่มี ความสอดคล้ องกันต่อไป ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กาหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโต
จากภายใน
(5) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ านการจั ดการน้ าและสร้ างการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ตที่ เป็ น มิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
(7) รายการค่าดาเนินการภาครัฐ
โดยกรมบั ญ ชี ก ลางสอดรั บ กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 และ 6
1.7 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
โดยกรมบัญชีกลางสอดรับกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 4
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1.8 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง 1.1 การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ให้แล้วเสร็จและมีผลบังคับ
ทางการคลัง
ใช้โดยเร็ว
1.2 การพัฒนากรอบการจัดทางบประมาณ รวมถึงระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพด้วยการเชือ่ มโยงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งระดับรัฐบาล ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน องค์กรมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 การปฏิรูปโครงสร้างรายได้ ประกอบด้วย รายได้ภาษีและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี โดยการปรับ
อัตราภาษี และขยายฐานภาษีที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันให้ครอบคลุมทุกฐานภาษี
รวมถึงการเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่
1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษีให้สะดวก ประหยัด รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย
(Easy Access) และการลดต้นทุนการบริหารการจัดเก็บ
1.5 การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
1.6 การแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ และกฎหมายเงินคงคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศในภาพรวม
1.7 การปรับปรุงมาตรการกากับดูแลหนี้สาธารณะ และหนี้เงินกู้ที่เป็นความเสี่ยงทางการคลัง
1.8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ
1.9 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการใช้เงินกู้ในการดาเนินโครงการ/นโยบาย
ของภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพ
2.1 การใช้มาตรการภาษี ที่ราชพัสดุ และด่านศุลกากร เพื่อสนับสนุนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถ
พิเศษและคลัสเตอร์ รวมถึงส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่
ในการแข่งขัน
2.2 การใช้มาตรการด้านการคลังการเงินเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการลงทุน
กับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาคอาเซียน
2.3 การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจและการลงทุน
ของประเทศ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านการเงินการคลังต่าง ๆ ที่มีอยู่
ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล
2.4 การผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เพื่อลดต้นทุนการประกอบการ
ของภาคเอกชน
2.5 การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)
2.6 การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมให้บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ช่วยเหลือ
บริษัทเอกชนขนาดเล็ก
2.7 การผลักดันระบบ National e-Payment
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ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้า
ทางเศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์
2.8 การเชื่อมโยงระบบ National e-Payment กับภูมิภาค เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
การชาระเงินในภูมิภาค
2.9 การพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยให้แข่งขันได้ สามารถตอบสนองความต้องการ
ที่หลากหลายขึ้นด้วยราคาที่เป็นธรรมและไม่บิดเบือน และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง
การค้าการลงทุนในภูมิภาค โดยดารงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
2.10 การปรับปรุงการกากับดูแลการประกอบธุรกิจการเงินและการประกันภัยให้เป็น
มาตรฐานสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการประกันภัยภัย
2.11 การปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การพัฒนาระบบการกากับดูแลความมั่นคงและพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ให้ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการติดตามการดาเนินการของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจที่ประสบปัญหา
2.12 การพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นกลไกหลักในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงการเพิ่มจานวนนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย เพิ่มความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ลดต้นทุนการทาธุรกรรมทางการเงิน และเร่งพัฒนา
ตลาดทุนไทยให้เติบโตทันประเทศอื่นในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาตลาดตราสารหนี้
อันนาไปสู่การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และสามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและการลงทุนอย่างทั่วถึง
3.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม
4.1 การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพื่อปฏิรูปการกระจายรายได้
4.2 การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพื่อการถือครองทรัพย์สินที่เป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพ
4.3 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน รวมถึงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่องค์กรการเงินชุมชน
4.4 การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล
4.5 การยกระดับบริการทางการเงินฐานรากด้วยเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่
4.6 การเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางการเงิน (Financial Literacy) โดยเฉพาะ
การใช้ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการเงิน
4.7 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รวมถึงการยกระดับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
4.8 การจัดสวัสดิการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
4.9 การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ของภาครัฐเพื่อผู้สูงอายุ
4.10 การพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การคลังการเงิน
เพื่อสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์
5.1 การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยการใช้มาตรการการเงินการคลัง
เพื่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรต้นแบบ
ในการบริหารงาน
อย่างมีธรรมาภิบาล
และเป็นมืออาชีพ

6.1 การป้องกัน ขจัดคอร์รัปชัน และเพิ่มความโปร่งใสในการดาเนินงานของกระทรวงการคลัง
6.2 การปรับโครงสร้างการดาเนินการของหน่วยงานในกระทรวงการคลัง เพื่อประสิทธิภาพ
ความคล่องตัว และลดขั้นตอนและความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน

โดยกรมบัญชีกลางสอดรับกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังในยุทธศาสตร์ที่ 2 - 6
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร
กรมบัญชีกลางได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรด้วยการวิเคราะห์ SWOT ทั้งปัจจัย
ภายใน เพื่อให้ทราบจุดแข็ง (Strengthen) และจุดอ่อน (Weakness) และปัจจัยภายนอก เพื่อให้ทราบถึงโอกาส
(Opportunity) และข้อจากัด (Threat) ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. บุคลากรมีจติ บริการ มีความมุ่งมั่น อดทน
และรับผิดชอบในการทางาน
2. บุคลากรมีการทางานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์สุจริต
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ
3. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน
การคลังภาครัฐ
4. เป็นหน่วยงานทีม่ ีสานักงานและบุคลากรปฏิบัติงาน
ทัว่ ประเทศ
5. เป็นหน่วยงานกลางในการกากับดูแล
ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ และให้คาปรึกษา
แนะนาเกี่ยวกับกฎระเบียบทางด้านการเงิน
การคลังภาครัฐ
6. เป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนาบุคลากร
ด้านการเงินและบัญชีภาครัฐ โดยมีหลักสูตร
ที่เป็นมาตรฐานด้านการเงินและบัญชีภาครัฐ
และได้รับการยอมรับจากส่วนราชการ
และหน่วยงานภาครัฐ
7. สานักงานคลังเขต/จังหวัดเป็นแหล่งข้อมูล
ด้านการเงินการคลังภาครัฐ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ของจังหวัดและเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินการคลัง
ภาครัฐแก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ในส่วนภูมิภาค
8. มีระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลังภาครัฐ
มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ มีการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ
9. มีช่องทางการให้บริการแก่ผู้รับบริการที่ทันสมัย
หลากหลายช่องทาง เช่น Line youtube
Facebook Internet และ Call Center เป็นต้น

จุดอ่อน (Weakness)
1. บุคลากรมีความรอบรู้เฉพาะด้านไม่ครอบคลุม
ภารกิจ และการปฏิบัติงานของกรม ขาดองค์ความรู้
ที่จาเป็นอื่น ๆ เช่น องค์ความรู้ทางการบริหาร ความรู้
ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น อีกทั้งยังขาดสมรรถนะ
หรือทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อนาข้อมูล
มาใช้ในเชิงบริหาร
2. บุคลากรของกรมบัญชีกลาง ไม่สามารถใช้ข้อมูล
ด้าน IT ที่หลากหลาย
3. บุคลากรใช้งานระบบและอุปกรณ์ที่กรมบัญชีกลาง
จัดสรรให้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
4. เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ยังไม่ครอบคลุม
ทุกระดับตาแหน่ง
5. ขาดแรงจูงใจในการทางาน
6. ระบบและกระบวนการในการคัดสรรบุคลากรล่าช้า
ส่งผลให้การทางานขาดประสิทธิภาพ
7. ระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลัง
(Database CFO) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหารระดับจังหวัดและภาคเอกชน
ยังไม่ทันต่อการใช้งาน
8. อัตรากาลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
บุคลากรที่จะต้องทาหน้าที่ในการให้คาแนะนา
ปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง เช่น การตอบ
ข้อหารือทางโทรศัพท์ เป็นต้น
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โอกาส (Opportunity)
ภัยคุกคาม (Threat)
1. นโยบายสาคัญ ๆ ของรัฐบาลเปิดโอกาส
1. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรของหน่วยงาน
ให้กรมบัญชีกลางได้ปามบทบาทภารกิจ
ภาครัฐบ่อย ๆ ทาให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่สาคัญด้านการเงิน
ของกรมบัญชีกลาง
การคลังภาครัฐ เช่น การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
2. การเปลีย่ นแปลงรัฐบาล ส่งผลให้นโยบายของรัฐ
การใช้จ่ายเงินงบกลางตามมาตรการกระตุ้น
ต้องปรับเปลี่ยน บางครั้งนโยบายใหม่ ๆ ทาให้
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล เป็นต้น
การปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ต้องปรับเปลี่ยนไป
2. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิด
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานประจา
โอกาสในการพัฒนานวัตกรรม
ทาให้ไม่สามารถดาเนินงานได้ตามแผนที่กาหนดไว้
3. การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน 3. ระบบงานด้าน IT ของกรมบัญชีกลางกับหน่วยงาน
เป็นโอกาสให้กรมบัญชีกลางเป็นศูนย์ข้อมูล
ภายนอกมีข้อจากัด และแตกต่างกัน ทาให้
เศรษฐกิจการเงินการคลัง
ไม่สามารถเชื่อมโยงการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กฎหมายวินัยการเงินการคลังให้อานาจกรมบัญชีกลาง
ในการกากับดูแล และจัดทางบการเงินรวม
ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนให้คาปรึกษา
แนะนาด้านการเงินและบัญชี
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกให้ความเชื่อมั่น
ในศักยภาพของบุคลากรกรมบัญชีกลาง และได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยดี
จากการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มขององค์ ก รทั้ งภายในและภายนอก (SWOT Analysis) พบว่ า
กรมบัญชีกลางมีจุดอ่อนและอุปสรรคในการปฏิบัติงานหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากร การบริหารงานบุคคล
อุป กรณ์ กฎหมาย และระเบี ย บต่าง ๆ ที่ ไม่เอื้อต่อการปฏิ บัติงาน แต่ในขณะเดียวกันยังมีจุดแข็งและโอกาส
ในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน นอกจากนี้กรมบัญชีกลางได้มีการนาผลการสารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ
ในการให้ บ ริ การ และความคิ ดเห็ น และความคาดหวังของผู้ มี ส่ ว นได้ส่ วนเสี ยที่ มี ต่อ กรมบั ญ ชีกลาง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตลอดจน
ผลการปฏิ บั ติ งานตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ราชการของกรมบั ญ ชี ก ลาง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
มาประกอบการพิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจ และเป็นกรอบในการจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนที่ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
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ส่วนที่ 2
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
“ก ากั บ ดู แ ลและบริ ห ารการใช้ จ่ า ยเงิ น ของแผ่ น ดิ น ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ” หมายถึ ง
กรมบัญชีกลางจะกากับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส
มีวินัย คุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งจะมีการนานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ภารกิจหลัก (Mission)
กรมบัญชีกลางจะดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดผ่าน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
(Fiscal Stimulus) ประกอบด้วยงาน 7 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารเงินคงคลังและพัฒนาระบบการคลัง
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ด้านที่ 4 ด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
ด้านที่ 5 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้านที่ 6 ด้านบัญชีกลางรัฐ
ด้านที่ 7 ด้านการตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล (Fiscal Consolidation) ประกอบด้วย
งาน 6 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาและบริหารระบบเศรษฐกิจการคลังส่วนภูมิภาค
ด้านที่ 3 ด้านละเมิดและแพ่ง
ด้านที่ 4 ด้านเงินนอกงบประมาณ
ด้านที่ 5 ด้านระบบลูกจ้าง
ด้านที่ 6 ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร (Strengthen the CGD Organization)
ประกอบด้วยงาน 2 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ด้านที่ 2 ด้านการจัดการสารสนเทศ
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3. พันธกิจ (Mission) ตามกฎหมาย
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 กาหนดอานาจ
หน้าที่กรมบัญชีกลาง ดังนี้
3.1 ให้ ค าปรึ กษาหรื อข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกั บการพั ฒ นาระบบบริ หารการคลั งของประเทศในด้ าน
การบริหารเงินคงคลังต่อกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรี
3.2 ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และหลักเกณฑ์ด้านการเงินการคลัง การบัญชี
การพัสดุภาครัฐ และการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
3.3 ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.4 ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและมาตรฐาน การกากับดูแล และการพัฒนาเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายในภาครัฐ
3.5 ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐในความรับผิดชอบของกรม รวมทั้ งติดตาม
การดาเนินงานและการบริหารด้านการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแนะนโยบายด้านการคลังของประเทศ
3.6 ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ การก่อหนี้ผูกพัน การนาเงินส่งคลัง
และการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน รวมทั้งพิจารณาทาความตกลงในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามที่ส่วนราชการ
ขอทาความตกลง
3.7 ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลัง
3.8 พัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณในด้านกากับดูแล การติดตามประเมินผล การใช้จ่าย
เงิน นอกงบประมาณ การทบทวนประสิ ท ธิภ าพและความจาเป็ น ในการด าเนิ น งานของเงิน นอกงบประมาณ
อย่ างเป็ น ระบบที่ มีป ระสิ ทธิภ าพ รวมทั้งการพั ฒ นากฎระเบี ยบที่ เกี่ยวข้องในการกากับ และบริห ารเงินนอก
งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ
3.9 กาหนด ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ
3.10 พัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ และกากับ ดูแลการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
3.11 ดาเนิ นการเกี่ยวกับ การกาหนดมาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ ระบบบัญชี ตลอดจนการจัดทา
และวิเคราะห์รายงานการเงินของแผ่นดิน
3.12 ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ และความรับผิดทางแพ่งของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
3.13 ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ
3.14 ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน
และการพัสดุภาครัฐ
3.15 ให้คาปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการทางการเงิน การคลัง การบัญชี
การพั ส ดุภ าครั ฐ การตรวจสอบภายในแก่ ส่ วนราชการและหน่ วยงานของรั ฐ และการปฏิ บั ติ งานแก่ ส่ วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ
3.16 ปฏิบั ติการอื่น ใดตามที่ กฎหมายกาหนดให้ เป็ นอานาจหน้ าที่ ของกรมหรือตามที่ก ระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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4. พันธกิจ (Mission) โดยย่อ
4. กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้าง และความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
4.2 บริ ห ารเงิน สดภาครั ฐ บริ ห ารการรับ -จ่ ายเงิน ให้ เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยใช้ ร ะบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
4.3 สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
4.4 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ
4.5 เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง
5. แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2560 - 2579)
กรมบั ญ ชีกลางได้ พั ฒ นางานของกรมบั ญ ชีกลาง เพื่อ ให้ การบริห ารจัดการด้ านการเงิน การคลั ง
เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ มี ก ารก ากั บ ดู แ ลการจ่ ายเงิน ทุ ก ประเภทให้ ทุ ก คนได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ งและเร็ ว ที่ สุ ด
โดยคานึงถึงความคุ้มค่า (The Best Payment) ภายใต้วิสัยทัศน์ “กากับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” ผ่านประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็ นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
(Fiscal Stimulus)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล (Fiscal Consolidation)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร (Strengthen the CGD Organization)
แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นเครื่องกาหนดทิศทาง
เพื่ อ รั บ มื อ ความท้ าทายที่ จะเกิ ดขึ้ น ในระยะ 20 ปี ข้ างหน้ า โดยยึ ดหลั กการพั ฒ นา คื อ “ซ่ อม เสริ ม สร้ าง”
เพื่อส่งเสริมจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อน และรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น โดยแบ่งเป็นดังนี้
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เป้าหมายที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.
แผนการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
1
2560
- ระบบการชาระเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ)
- ระบบจ่ายตรงเงินเดือน (ครบทุกส่วนราชการ) (e-Payroll)
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
(e-Government Procurement : e-GP)
- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)
- ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)
2
2561 - 2565 - ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
- ระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ
(Non-budgetary Management System : e-NBMS)
- ระบบงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(Government Internal Audit : e-GIA)
- ระบบงานการควบคุมภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(Government Internal Control : e-GIC)
- ระบบงานบริหารความเสี่ยงภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(Government Risk Management : e-GRM)
- ระบบบาเหน็จบานาญที่ยั่งยืน (Sustianable Pension System)
- ระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐที่เป็นธรรม (e-Civil Servant : e-CS)
3
2566 - 2570 - กฎหมายที่เป็นปัจจุบันและยืดหยุ่น
- วิทยาลัยการคลังภาครัฐ (Visual Fiscal & Financial College)
- ศูนย์ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
- ศูนย์การจัดซื้อภาครัฐ
- การพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
(Upgrade New GFMIS Thai)
- ระบบการเงินการคลังสาธารณะ (Public Financial Management System)
4
2571 - 2575 - การเปิดเสรีตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ระบบการจ่ายเงินภาครัฐที่หลากหลายและยืดหยุ่น (Multiple e-payment)
- ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการแบบยั่งยืน
(Sustainable Civil Servant Medical Benefit System)
5
2576 - 2579 - ศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- หน่วยงานกลางดูแลผู้รับบานาญ
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Start up

2560
e-GP

e-Payment ภาครัฐ

e-Civil Servant Medical Benefit
Scheme (CSMBS)

Extension

2565

สถาบันพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกรรมการ
สอบสวนทางละเมิด

HR

e-Civil Servant Medical Benefit
Scheme (CSMBS)

New

ระบบ e-GIA e-GRM e-GIC
สถาบันวิชาชีพพัสดุ

e-GP+พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจางภาครัฐ

e-Payment ภาครัฐ

ระบบเงินนอกงบประมาณ (NBMS)

e-Payment ภาครัฐ

ระบบเงินนอกงบประมาณ (NBMS)
HR

e-GP
e-Civil Servant Medical Benefit
Scheme (CSMBS)

Extension

2570

ศูนยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(ซื้อแทนสวนราชการ)

หนวยงานกํากับดูแลผูส ังเกตการณ

ศูนยดูแลและติดตาม
การดําเนินการตามพันธกรณี

ศูนยขอมูลการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ศูนยขอมูลบุคลากรภาครัฐ

วิทยาลัยการคลังภาครัฐ
(Visual Fiscal & Financial College)

New

กฎหมายเปนปจจุบันและยืดหยุน

ระบบการเงินการคลังสาธารณะ

ระบบการรับจายเงินภาครัฐ
ที่หลากหลายและยืดหยุน

กองทุนเกี่ยวกับสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ

Extension

e-GP
HR

2575

การเปดเสรีตลาดจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ศูนยรับเรื่องอุทธรณรองเรียนจากการเปดเสรี

ศูนยกลางการเปรียบเทียบความเปนเลิศ
ดานการตรวจสอบภาครัฐ (Benchmarking)

New

แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 20 ป กรมบัญชีกลาง

พัฒนาบุคลากร/โครงสรางรองรับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจาง

New
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HR Outsourcing

Extension

2579

หนวยงานกลางดูแลผูรับบํานาญ

ศูนยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

New

จะจายเงินทุกประเภท
ใหทุกคน
ไดอยางถูกตองและเร็วที่สดุ
โดยคํานึงถึงความคุมคา

The Best Payment

2560

New พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจาง -

ตรวจสอบภายใน

New ระบบ e-GIA New ระบบ e-GIC New ระบบ e-GRM -

New ระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ
(NBMS) -

เงินนอกงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณผานระบบ Database CFO -

New ระบบกําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ -

New GFMIS Thai -

Extension ระบบ e-Portal New ระบบ e-Form New ระบบ e-Govperson New ระบบ e-Compensation -

Extension ระบบ e-Payroll (พนักงานราชการ
ลูกจางชั่วคราว ครบทุกประเภทเงิน) -

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

2565

คาตอบแทน

บัญชี

GFMIS

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

e-Payment ภาครัฐ

Integrity Pact

Extension ระบบการคํานวณราคากลาง -

Extension ระบบเปดเผยขอมูล -

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

New ระบบ DUGs ผูปวยนอก -

สวัสดิการรักษาพยาบาล

New ระบบประเมินผลการเรงรัด -

การเรงรัดการเบิกจาย

ระบบ + ระเบียบ
(Systems & Rules)
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New
ระบบการเงินการคลัง
สาธารณะ -

Extension ระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ
(NBMS) -

ระบบบัญชีตนทุน
ระบบบริหารสินทรัพย

Extension New GFMIS Thai -

Extension ระบบ e-Compensation -

Extension ระบบ e-Govperson -

New การจัดซื้อจัดจางทุกวิธดี วยระบบอิเล็กทรอนิกส New e-Shopping -

Extension ระบบสารสนเทศเพื่อเรงรัด
การเบิกจาย Extension ระบบ DUGs DRGs PA -

2570

New ระบบติดตามการดําเนินงาน
ตามแผน OGP New ระบบบริหารสินคาคงคลังของ
หนวยงานภาครัฐ -

Extension ระบบสารสนเทศเพื่อเรงรัด
การเบิกจาย Extension ระบบ DUGs DRGs PA -

2575

2579

คน (HR)
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จัดทําโครงสรางใหรองรับ
พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจาง

พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจาง

2560

New HR Automation -

New e-Performance Appraisal -

New ระบบ Successor New HR Smart Data -

New พัฒนาบุคลากร
ใหเปนนักวิเคราะหการคลัง -

New ระบบวิเคราะหงานและพยากรณ
กําลังคนดวยอิเล็กทรอนิกส -

New ระบบ Talent Management New Job Standard -

Extension HR Smart Data -

New พัฒนาวิชาชีพทางบัญชี New สราง IA มืออาชีพ -

New วิทยาลัยการคลังภาครัฐ -

New สถาบันพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
กรรมการสอบสวนทางละเมิด -

2570
New ศูนยวิชาชีพทางบัญชีภาครัฐ New สถาบันพัฒนาดานการควบคุม
และตรวจสอบภาครัฐ -

New สถาบันวิชาชีพพัสดุ -

2565

New HR Audit -

New HR Smart Data New ระบบสรรหาเชิงรุก -

2575

New HR Outsourcing -

New HR Digital -

New Talent Mobility -

2579

2560

ราคาอางอิง
(Reference Price)

Price
Performance

G-Card

New การจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ

ประเมินผูประกอบการ

เรื่องอื่น ๆ

New ระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการบริหารจัดการดานการพัฒนา
บุคลากรแบบครบวงจร -

ขอมูล – การเงิน
(Data center & Financing

18

CoST

Framework
Agreement
G-Card สมบูรณ

Extend การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Integrity Pact

New ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
เงินนอกงบประมาณ -

2565

ตรวจสอบมาตรฐานสินคา

Extend การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ลงทะเบียนพัสดุดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(RFID)

New ศูนยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(ซื้อแทนสวนราชการ) -

New ศูนยดูแลและติดตามการดําเนินการ
ตามพันธกรณี New หนวยงานกํากับดูแลผูสังเกตการณ -

New ศูนยขอมูลการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน -

2570

ตรวจสอบมาตรฐาน
สินคาสมบูรณ

Extend การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

RFID สมบูรณ

New การเปดเสรีตลาดจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ New กองทุนเกี่ยวกับสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ -

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

2575

New ศูนยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ -

2579

6. แผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
กรมบั ญ ชี ก ลางได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) ซึ่ ง มี ค วามเชื่ อ มโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง
และยุทธศาสตร์ของกรมบัญชีกลาง ดังนี้

ทั้ ง นี้ กรมบั ญ ชี ก ลางได้ มี ก ารก าหนดกลยุ ท ธ์ แผนงาน/โครงการ และผู้ รั บ ผิ ด ชอบจ าแนก
ตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจไทย (Fiscal Stimulus)
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่
2. การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่
2.3 การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของภาคธุรกิจและการลงทุนของประเทศ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบด้านการเงินการคลังต่าง ๆ ที่มีอยู่ ให้ทันสมัย เป็นธรรม
และเป็นสากล
2.7 การผลักดันระบบ National e-Payment

4. การลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม 4.1 การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพื่อปฏิรูปการกระจายรายได้
4.5 การยกระดับบริการทางการเงินฐานรากด้วยเทคโนโลยี
ทางการเงินสมัยใหม่
4.9 การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดการค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ของภาครัฐเพื่อผู้สูงอายุ
5. การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
5.1 การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยการใช้มาตรการ
ทางการเงินการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงาน
6.1 การป้องกัน ขจัดคอร์รัปชัน และเพิ่มความโปร่งใสในการดาเนินงาน
อย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ของกระทรวงการคลัง
6.2 การปรับโครงสร้างการดาเนินการของหน่วยงานในกระทรวงการคลัง
เพื่อประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และลดขั้นตอนและความซ้าซ้อน
ในการดาเนินงาน
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
กลยุทธ์
1. การเร่งการใช้จ่ายเงินภาครัฐให้เข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจ และดาเนินการ
เชิงรุกที่จะสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ สามารถดาเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การบริหารเงินคงคลังและการบริหาร
เงินสดให้เพียงพอและเหมาะสม
สาหรับความต้องการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ โดยคานึงถึงภาระ
ดอกเบี้ยของรัฐด้วย

แผนงาน/โครงการ
ด้านที่ 1 ด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงบเบิกจ่ายเพื่อการลงทุน
(ส่วนราชการ)
1.2 โครงการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกันผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารเงินคงคลังและพัฒนาระบบการคลัง
2.1 โครงการระบบจ่ายเงินของส่วนราชการให้ข้าราชการโดยใช้
วิธีโอนเงินผ่านระบบ e-Form กรณีการเดินทางไปราชการ
2.2 โครงการระบบการรับชาระเงินกลางของการบริการภาครัฐ
(e-Payment Portal of Government)
2.3 โครงการจัดทาแผนการบริหารเงินคงคลังเพื่อใช้ในการ
บริหารเงินคงคลัง
3. การพัฒนาระบบการบริหารการเงิน
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(GFMIS) ให้มีความครอบคลุม ต่อเนื่อง 3.1 โครงการจัดทาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
และสามารถเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
4. การกาหนดกฎหมายและระเบียบ
ด้านที่ 4 ด้านกฎหมายการคลัง
การคลัง ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อ
4.1 โครงการยกร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน
จัดจ้าง การบัญชี การกากับ และพัฒนา
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ....
การตรวจสอบภาครัฐจะต้องเอื้ออานวย 4.2 โครงการยกร่างหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ให้หน่วยงานภาครัฐ หรือส่วนราชการ
การเรียกให้หน่วยงานของรัฐนาเงินนอกงบประมาณ
ต่าง ๆ ในฐานะผู้ปฏิบัติมีความคล่องตัว
ที่เกินความจาเป็นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
โปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน 4.3 โครงการปรับปรุงระเบียบการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
การดาเนินงาน และต้องสอดคล้อง
ที่ไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
กับการตรวจสอบผลการดาเนินงาน
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
4.4 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับเงิน
นอกจากนี้การพัฒนากฎ ระเบียบ
ที่ส่วนราชการได้รับโดยมีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติ
ด้านการเงินการคลังให้มีมาตรฐาน
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เทียบเท่าสากล โดยเน้นความคล่องตัว 4.5 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับเงิน
และความรับผิดชอบ (Accountability)
ที่ส่วนราชการได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย
ด้วยการมอบอานาจ (Empowering)
หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจาเป็นต้องจ่ายเพื่อบูรณะ
ให้หน่วยงานปฏิบัติเป็นสาคัญ
ทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สนิ คืนมา ตามพระราชบัญญัติ
และกรมบัญชีกลางจะทาหน้าที่ในฐานะ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาให้หน่วยงานของภาครัฐ

ผู้รับผิดชอบ
- กองบริหาร
การรับ-จ่ายเงิน
ภาครัฐ
- กองบริหาร
การเบิกจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้าง
บ้าเหน็จบ้านาญ
- กองการเงิน
การคลังภาครัฐ

- กองระบบ
การคลังภาครัฐ

- กองกฎหมาย
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สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
และมั่นใจ ตลอดจนการพัฒนา
ตลาดภาครัฐ (Government Market)
รวมทั้งการให้สิทธิ/สัมปทานต่าง ๆ
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม
การลงทุนจากภาคเอกชนทั้งภายใน
และนอกประเทศ และส่งเสริมให้เกิด
ความโปร่งใสและการแข่งขัน
ที่เป็นธรรมในกระบวนการจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐมากยิ่งขึ้น

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

4.6 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับเงิน
ที่ส่วนราชการได้รับตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับ
รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด
หรือบุคคลใดตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.7 โครงการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการ พ.ศ. ....
4.8 โครงการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ....
4.9 โครงการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามโครงการเงินกู้
จากต่างประเทศ พ.ศ. ....
4.10 โครงการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. ....
ด้านที่ 5 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- กองการพัสดุ
5.1 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐภายในประเทศ
ภาครัฐ
5.1.1 โครงการเพิ่มสินค้าและคุณลักษณะของสินค้าสาหรับ
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market : e-Market)
5.1.2 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์
ยาตามบัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยาตามมาตรฐาน
ของไทยในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP)
- กลุ่มนโยบาย
5.2 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างประเทศ
การจัดซื้อ
5.2.1 โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
โดยรัฐระหว่าง
5.2.2 โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
ประเทศ
(Construction Sector Transparency Initiative : CoST)
ด้านที่ 6 ด้านบัญชีภาครัฐ
- กองบัญชีภาครัฐ
6.1 โครงการกาหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ เรื่องรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
6.2 โครงการปฏิรปู บัญชีภาครัฐ
6.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีภาครัฐ
6.4 โครงการกาหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และพัฒนาศักยภาพ
ผู้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
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แผนงาน/โครงการ
ด้านที่ 7 ด้านการตรวจสอบภายใน
7.1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์
7.2 โครงการกาหนดแนวปฏิบัติควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ
7.3 โครงการกาหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ

ผู้รับผิดชอบ
- กองตรวจสอบ
ภาครัฐ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล (Fiscal Consolidation)
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง 3.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม
4. การลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม 4.1 การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพื่อปฏิรูปการกระจายรายได้
4.5 การยกระดับบริการทางการเงินฐานรากด้วยเทคโนโลยี
ทางการเงินสมัยใหม่
4.9 การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดการค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ของภาครัฐเพื่อผู้สูงอายุ
5. การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
5.1 การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยการใช้มาตรการ
ทางการเงินการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงาน
6.1 การป้องกัน ขจัดคอร์รัปชัน และเพิ่มความโปร่งใสในการดาเนินงาน
อย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ของกระทรวงการคลัง
6.2 การปรับโครงสร้างการดาเนินการของหน่วยงานในกระทรวงการคลัง
เพื่อประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และลดขั้นตอนและความซ้าซ้อน
ในการดาเนินงาน
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
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แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

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

ด้านที่ 1 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1.1 ด้านค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
1.1.1 โครงการระบบการกาหนดสานักงานในพื้นที่พิเศษ

1.2 ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล
1.2.1 โครงการปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สาหรับ
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

- กองสวัสดิการ
รักษาพยาบาล

2. การพัฒนาและส่งเสริมโดยมุ่งเน้น
บทบาทหน้าที่ของสานักงานคลัง
จังหวัดในการเป็น Chief Financial
Officer (CFO) ให้มีมาตรฐาน และ
ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การพัฒนามาตรฐานการจัดทาข้อมูล
และเพื่อการติดตามและประมาณการ
เศรษฐกิจการคลังจังหวัด
3. การกากับและพัฒนางานที่เกี่ยวกับ
การพิจารณาความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเน้น
ความรวดเร็ว โปร่งใส และมีแนวทาง
การดาเนินการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
ตลอดจนเร่งรัดผลการดาเนิน
คดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับความรับผิด
ทางละเมิดของหน่วยงานภาครัฐ
4. การกากับและพัฒนาระบบบริหาร
เงินนอกงบประมาณ การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ การบริหาร
ระบบลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
เพื่อให้มีมาตรฐานชีวิตในภาพรวม
ที่ดียิ่งขึ้น

ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาและบริหารระบบเศรษฐกิจการคลัง
ส่วนภูมิภาค
2.1 โครงการพัฒนาสารสนเทศสาหรับผู้บริหารระดับสูง
(Comptroller General's Department Management
Information System : CGD MIS)
2.2 โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อการติดตาม
และประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

- กองการเงิน
การคลัง
ภาครัฐ

ด้านที่ 3 ด้านละเมิดและแพ่ง
3.1 ด้านละเมิดและแพ่ง
3.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบสานวน
ให้กับเจ้าหน้าที่กองละเมิดและแพ่งเชิงปฏิบัติการ
3.2 ด้านคดี
3.2.1 โครงการวิเคราะห์คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

- กอง
ค่าตอบแทน
และประโยชน์
เกื้อกูล

- กองละเมิด
และแพ่ง
- กองคดี

ด้านที่ 4 ด้านเงินนอกงบประมาณ
4.1 โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน

- กองกากับ
และพัฒนา
ระบบเงินนอก
งบประมาณ

ด้านที่ 5 ด้านลูกจ้าง
5.1 โครงการสัญจรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ลูกจ้างให้แก่ส่วนราชการ
5.2 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิการจ้างลูกจ้าง
ชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

- กลุ่มพัฒนา
ระบบลูกจ้าง
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

5.3 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจาและกลุ่มบัญชี
ค่าจ้างของลูกจ้างประจา
- สถาบันพัฒนา
ด้านที่ 6 ด้านอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
บุคลากร
6.1 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมด้านการเงินการคลังและบัญชีภาครัฐ
ด้านการคลัง
และบัญชี

26

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร (Strengthen the CGD Organization)
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

2. การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขัน
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงาน
อย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

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

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
กลยุทธ์
1. การส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์
องค์กรให้มีความทันสมัย คล่องตัว
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และ
มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนาเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐมาใช้ในองค์กร
2. การปรับโครงสร้างและส่งเสริม
ความก้าวหน้าของบุคลากรภายใน
องค์กรอย่างเป็นระบบ

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
1.1 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ - สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ด้านการคลัง
และบัญชีภาครัฐ
1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.3 โครงการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตามภารกิจ
ของกรมบัญชีกลางเชิงรุก

- สานักงาน
เลขานุการกรม
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กลยุทธ์
3. การพัฒนาสื่อสารภายในองค์กร
ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว กระชับ
และเน้นการมีส่วนร่วมทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุน
การดาเนินงานของสานักงานคลัง
จังหวัดให้เป็นไปด้วยความคล่องตัว
มีประสิทธิภาพและรองรับงานนโยบาย
ต่าง ๆ ของรัฐบาล กระทรวงการคลัง
และกลุ่มภารกิจ

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาองค์การ
- กลุ่มพัฒนา
สู่ระบบราชการ 4.0
ระบบบริหาร
1.5 โครงการรางวัลองค์กรทีม่ ีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5
1.6 โครงการคนดีบญ
ั ชีกลาง
- กอง
1.7 โครงการ "ส่งตรงข่าวสารวินัย คุณธรรม จริยธรรม"
การเจ้าหน้าที่
ด้านที่ 2 ด้านการจัดการสารสนเทศ
- ศูนย์เทคโนโลยี
2.1 โครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)
สารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง
2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 โครงการระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศสาหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)
ของกรมบัญชีกลาง
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แผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมบัญชีกลาง (Strategy Map)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง
มิติภายนอก
เป้ าประสงค์ที่ 1 การใช้จ่ายเงินภาครัฐ มีประสิ ท ธิภ าพ โปร่งใส ถูกต้อง คุ้มค่าและตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดันให้เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
มิติภายใน
เป้าประสงค์ที่ 3 การพัฒนาระบบ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรฐานให้ทันสมัยและเป็นสากล
เป้าประสงค์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้สะดวกและรวดเร็ว
เป้าประสงค์ที่ 5 การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
เป้าประสงค์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร
เป้าประสงค์ที่ 7 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการภายใน
องค์กร
เป้าประสงค์ที่ 8 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์/โครงการแผนงาน

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กองบริหาร

ต.ค. 2555 - ก.ย. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังทีข่ ับเคลื่อนการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจไทย (Fiscal Stimulus)
ด้านที่ 1 ด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
โครงการสาคัญ
1.1 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพงบเบิกจ่ายเพือ่ การลงทุน (ส่วนราชการ)

การรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
1.2 โครงการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ

กองบริหารการเบิกจ่าย

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2563

เงินเดือน ค่าจ้าง
บาเหน็จบานาญ
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารเงินคงคลังและพัฒนาระบบการคลัง
โครงการสาคัญ
2.1 โครงการระบบจ่ายเงินของส่วนราชการให้ข้าราชการโดยใช้วธิ โี อนเงินผ่านระบบ e-Form
กรณีการเดินทางไปราชการ

กองการเงินการคลัง

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2562

ภาครัฐ

2.2 โครงการระบบการรับชาระเงินกลางของการบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2565

โครงการสนับสนุน
2.3 โครงการจัดทาแผนการบริหารเงินคงคลังเพือ่ ใช้ในการบริหารเงินคงคลัง

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2562

ด้านที่ 3 ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
โครงการสาคัญ
3.1 โครงการจัดทาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

กองระบบการคลังภาครัฐ

ม.ค. 2561 - มี.ค. 2564

กองกฎหมาย

ธ.ค. 2560 - ธ.ค. 2561

ด้านที่ 4 ด้านกฎหมายการคลัง
โครงการสาคัญ
4.1 โครงการยกร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
พ.ศ. ....
4.2 โครงการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. ....

ธ.ค. 2560 - ธ.ค. 2561

4.3 โครงการยกร่างหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกให้หน่วยงานของรัฐนาเงินนอกงบประมาณ

ธ.ค. 2560 - มี.ค. 2562

ที่เกินความจาเป็นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
4.4 โครงการปรับปรุงระเบียบการใช้จา่ ยเงินของส่วนราชการที่ไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ธ.ค. 2560 - มี.ค. 2562

ตามพระราชบัญญัติวธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
4.5 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับโดยมีวตั ถุประสงค์

ธ.ค. 2560 - มี.ค. 2562

ตามพระราชบัญญัติวธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
4.6 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย

ธ.ค. 2560 - มี.ค. 2562

หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจาเป็นต้องจ่ายเพือ่ บูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา
ตามพระราชบัญญัติวธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
4.7 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับตามโครงการช่วยเหลือ

ธ.ค. 2560 - มี.ค. 2562

หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใดตามพระราชบัญญัติวธิ กี าร
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
4.8 โครงการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ....

ธ.ค. 2560 - มี.ค. 2562

4.9 โครงการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ธ.ค. 2560 - มี.ค. 2562

พ.ศ. ....

ยุทธศาสตร์/โครงการแผนงาน

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

4.10 โครงการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ รองจ่ายตามโครงการเงินกู้

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

จากต่างประเทศ พ.ศ. ....
ด้านที่ 5 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5.1 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐภายในประเทศ
โครงการสาคัญ
5.1.1 โครงการเพิม่ สินค้าและคุณลักษณะของสินค้าสาหรับการจัดหาพัสดุด้วยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์

กองการพัสดุภาครัฐ

ต.ค. 2558 - ก.ย. 2565

(Electronic Market : e-Market)
5.1.2 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาตามบัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยา

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2562

ตามมาตรฐานของไทยในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
5.2 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างประเทศ
โครงการสาคัญ
5.2.1 โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

กลุ่มนโยบายการจัดซื้อ

ธ.ค. 2558 - ก.ย. 2565

5.2.2 โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST)

โดยรัฐระหว่างประเทศ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2565

กองบัญชีภาครัฐ

ต.ค. 2561 - ก.ย. 2565

ด้านที่ 6 ด้านบัญชีภาครัฐ
โครงการสาคัญ
6.1 โครงการปฏิรูปบัญชีภาครัฐ
6.2 โครงการกาหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่องรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน

ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562

โครงการสนับสนุน
6.3 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบบัญชีภาครัฐ

ต.ค. 2561 - ส.ค. 2562

6.4 โครงการกาหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และพัฒนาศักยภาพผู้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ

ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562

ด้านที่ 7 ด้านการตรวจสอบภายใน
โครงการสาคัญ
7.1 โครงการกาหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ

กองตรวจสอบภาครัฐ

ต.ค. 2561 - มี.ค. 2562

7.2 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562

7.3 โครงการกาหนดแนวปฏิบัติควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล (Fiscal Consolidation)

ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562

ด้านที่ 1 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1.1 ด้านค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
โครงการสาคัญ
1.1.1 โครงการระบบการกาหนดสานักงานในพืน้ ที่พิเศษ

กองค่าตอบแทน

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2564

และประโยชน์เกื้อกูล
1.2 ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล
โครงการสาคัญ
1.2.1 โครงการปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพือ่ ใช้สาหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของทางราชการ

กองสวัสดิการ

ต.ค. 2557 - ก.ย. 2562

รักษาพยาบาล

ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาและบริหารระบบเศรษฐกิจการคลังส่วนภูมิภาค
โครงการสนับสนุน
2.1 โครงการพัฒนาสารสนเทศสาหรับผู้บริหารระดับสูง (Comptroller General's Department
Management Information System : CGD MIS)
2.2 โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพือ่ การติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

กองการเงิน

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2562

การคลังภาครัฐ
ต.ค. 2560 - ก.ย. 2563

ยุทธศาสตร์/โครงการแผนงาน

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กองละเมิดและแพ่ง

ต.ค. 2561 - ม.ค. 2562

กองคดี

ต.ค. 2561 - ก.ย. 2565

กองกากับและพัฒนา

พ.ย. 2550 - ก.ย. 2565

ด้านที่ 3 ด้านละเมิดและแพ่ง
3.1 ด้านละเมิดและแพ่ง
โครงการสนับสนุน
3.1.1 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบสานวนให้กับเจ้าหน้าที่กองละเมิดและแพ่งเชิงปฎิบัติการ
3.2 ด้านคดี
โครงการสนับสนุน
3.2.1 โครงการวิเคราะห์คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
ด้านที่ 4 ด้านเงินนอกงบประมาณ
โครงการสาคัญ
4.1 โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน

ระบบเงินนอกงบประมาณ
ด้านที่ 5 ด้านลูกจ้าง
โครงการสาคัญ
5.1 โครงการสัญจรเพือ่ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้างให้แก่ส่วนราชการ

กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2565

5.2 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

ต.ค. 2561 - ก.ค. 2562

5.3 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจาและกลุ่มบัญชีค่าจ้างของลูกจ้างประจา

ต.ค. 2561 - ก.ค. 2562

ด้านที่ 6 ด้านอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
โครงการสาคัญ
6.1 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมด้านการเงินการคลังและบัญชีภาครัฐ

สถาบันพัฒนาบุคลากร

ต.ค. 2558 - มิ.ย. 2565

ด้านการคลัง
และบัญชีภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร (Strengthen the CGD Organization)
ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการสาคัญ
1.1 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ

สถาบันพัฒนาบุคลากร

ต.ค. 2558 - มี.ค. 2565

ด้านการคลัง
และบัญชีภาครัฐ
1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ เจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สานักเลขานุการกรม

1.3 โครงการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตามภารกิจของกรมบัญชีกลางเชิงรุก
1.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0

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

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ม.ค. 2562 - พ.ค. 2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ม.ค. 2562 - เม.ย. 2562

กองการเจ้าหน้าที่

มี.ค. 2559 - ส.ค. 2565

โครงการสนับสนุน
1.5 โครงการรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5
1.6 โครงการคนดีบัญชีกลาง
1.7 โครงการ "ส่งตรงข่าวสารวินัย คุณธรรม จริยธรรม"
ด้านที่ 2 ด้านการจัดการสารสนเทศ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2565

โครงการสาคัญ
2.1 โครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง
2.2 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ก.ค. 2558 - ส.ค. 2562
ธ.ค. 2561 - ส.ค. 2562

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
(Fiscal Stimulus)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
(Fiscal Stimulus)
ด้านที่ 1 ด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงบเบิกจ่ายเพื่อการลงทุน (ส่วนราชการ)
1. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่ านมาได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต ทาให้อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ (GDP) หดตัวลง รัฐบาลได้ใช้นโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และรองรับผลกระทบ
จากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยการทางบประมาณแบบขาดดุล เพื่อให้งบประมาณรายจ่าย
เป็นเครื่องมือในการรั กษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีโดยเร็ว แต่หากการเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้าก็ส่งผลกระทบ
ได้เช่นกัน ดังนั้น กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่กากับดแแลทางด้านการรับ-จ่ายเงิน จึงได้
จัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบเบิกจ่ายเพื่อการลงทุน (ส่วนราชการ) ให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อกระตุ้นส่วนราชการให้สามารถบริหารงบประมาณและเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด
ภายใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรร และสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
2. สาระสาคัญ
1. กาหนดมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ
2. รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายเงินและปัญหาอุปสรรค รวมทั้ง มาตรการที่ควรดาเนินการ
ให้คณะรัฐมนตรีทราบ
3. รายงานการจัดลาดับผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
เพื่อกระตุ้นการแข่งขัน
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2565
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5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กาหนด และมีเม็ดเงินงบประมาณเข้าสแ่ระบบ
เศรษฐกิจโดยเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
2. สามารถนานโยบายของรัฐบาลไปสแ่การปฏิบัติ และเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ถแกต้อง คุ้มค่าและ
ตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสแ่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
100
100
100 100 100 100 100

เกณฑ์การให้คะแนน
1
70

2
75

3
80

4
85

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
เม็ดเงินงบประมาณ
เข้าสแ่ระบบเศรษฐกิจ
ช่วยกระตุ้นการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
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ร้อยละ

ร้อยละ

และภำพรวมของประเทศ ตลอดจนปัญหำอุปสรรค

ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังทรำบเป็นรำยเดือน

แผน

2. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยของหน่วยงำนสังกัดกระทรวงกำรคลัง

คณะทำงำนฯ รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยกำรติดตำมเร่งรัดเสนอทุกเดือน

กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยให้

ร้อยละ

แผน

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

1. แต่งตั้งคณะทำงำนเร่งรัดติดตำมเร่งรัดเฉพำะกิจในกำรติดตำมเร่งรัด

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

1.1 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพงบเบิกจ่ำยเพื่อกำรลงทุน (ส่วนรำชกำร)

1.2 โครงการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบหลักการของแผนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาโครงสร้างพื้น ฐานระบบการช าระเงิน แบบอิเล็ กทรอนิ กส์ แห่ งชาติ (National e-Payment
Master Plan) ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เพื่อพัฒนาระบบการชาระเงินของประเทศไทยให้เข้าสแ่
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร แบบบแรณาการ และยั่งยืน ซึ่งจะ
น ามาสแ่ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพโครงสร้ า งพื้ น ฐานการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Payment
Infrastructure Development) การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax System)
การลงทะเบี ย นผแ้ มี ร ายได้ น้ อ ย รวมทั้ ง การบแ ร ณาการระบบสวั ส ดิ ก ารสั ง คม (Social Welfare)
การส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น (Financial Inclusion) และการส่ ง เสริ ม e-Payment
ในทุกภาคส่วน (Cashless Society) อันจะทาให้ธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
ดาเนิ น ไปอย่ างสะดวก และรวดเร็ ว ยิ่ งขึ้ น เป็ น กลไกส าคั ญ ในการยกระดั บ ศั ก ยภาพในการแข่ งขั น
ของภาคธุรกิจและของประเทศไทย และสร้างความมั่นคงให้กับระบบการบริหารจัดการการเงินการคลัง
โดยที่ โครงการบแ รณาการฐานข้อมแล สวัส ดิการสั งคม เป็ น การพั ฒ นาระบบฐานข้อมแล กลางให้ ภ าครัฐ
สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือและสวัสดิการให้แก่ประชาชนถแกกลุ่มเป้าหมาย
ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานของภาครั ฐ ซึ่ ง เป็ น เจ้ า ของข้ อ มแ ล ประชาชนตามอ านาจหน้ า ที่
หลายหน่ ว ยงานยั ง ไม่ มี ก ารจั ด เก็ บ ฐานข้ อ มแ ล ประชาชนอย่ า งเป็ น ระบบ ท าให้ ก ารจ่ า ยเงิ น ให้ กั บ
ผแ้ ที่ ได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารสั งคมได้ รั บ เงิน ล่ า ช้ า ไม่ ถแ ก ต้ อ งและเป็ น ปั จจุ บั น ท าให้ ไม่ ได้ รับ ความช่ ว ยเหลื อ
จากภาครัฐได้ตรงตามความต้องการ กรมบัญชีกลางได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ในการจ่ายเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารให้แก่ผแ้มีสิทธิรับเงินโดยตรงแทนส่วนราชการหรือหน่วยงานที่กากับดแแลสวัสดิการสังคม
แต่ละประเภท โดยได้พัฒนาระบบบแรณาการฐานข้อมแลสวัสดิการสังคม เพื่อให้ภาครัฐสามารถจ่ายเงิน
ช่วยเหลือและสวัสดิการให้ แก่ป ระชาชนตรงตามกลุ่ มเป้าหมาย ไม่เกิดความซ้าซ้อน ลดข้อผิ ดพลาด
โดยที่ ผ่ า นมาได้ น าร่ อ งจ่ า ยให้ กั บ สวั ส ดิ ก ารสั ง คมส าหรั บ เงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ การเลี้ ย งดแ เด็ ก แรกเกิ ด
ผ่านโครงการบแรณาการฐานข้อมแลสวัสดิการสังคมตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 และเงินช่วยเหลื อเยียวยา
ผแ้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560
ไปแล้ว และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะจ่ายเงินสวัสดิการสังคมเพิ่เติม ประกอบด้วย การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผแ้สแงอายุ และเบี้ยความพิการของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงิ น ค่ า ตอบแทนอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมแ่ บ้ า น (อสม.) ของกรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ
และเงินเดือนทหารกองประจาการ ฯลฯ จานวนประมาณ 15 ล้านราย จึงจาเป็นต้องผลักดันให้การจ่ายเงิน
สวัสดิการสังคมและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ครอบคลุมทุกสวัสดิการฯ ผ่านระบบบแรณาการฐานข้อมแล
สวัสดิการสังคมตามนโยบาย Nation e-payment ของรัฐบาล
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2. สาระสาคัญ
1. พิ จ ารณากาหนดสวัส ดิก ารที่ เข้าร่ว มด าเนิ น งานการจ่ ายเงิ น สวัส ดิก ารสั งคมระหว่าง
กรมบัญชีกลางกับหน่วยงานเจ้าของสวัสดิการสังคม
2. กาหนดแผนดาเนินการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันในระบบบแรณาการ
ฐานข้อมแลสวัสดิการ
3. พัฒนาระบบบแรณาการฐานข้อมแลสวัสดิการสังคมให้รองรับการจ่ายเงินทุกสวัสดิการ
4. จัดทาและตรวจสอบข้อมแลต่าง ๆ และนาเข้าระบบบแรณาการฐานข้อมแลสวัสดิการสังคม
5. ทดสอบระบบการจ่ายเงินสวัสดิการสังคม
6. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของข้อมแล และเจ้าหน้าที่ผแ้ปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง
7. กาหนดการจ่ายเงินผ่านระบบฐานข้อมแลสวัสดิการสังคมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบตั ิงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2563
5. งบประมาณ
49,400,000 บาท งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4,940,000 บาท งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560
19,760,000 บาท งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
24,700,000 บาท งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
24,700,000
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
-
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ผแ้มีสิทธิรับสวัสดิการได้รับเงินถแกต้อง ตรงเวลา
2. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของข้อมแล
3. ลดความซ้าซ้อน และป้องกันการรั่วไหลของเงินงบประมาณในการจ่ายเงินสวัสดิการสังคม
ให้กับผแ้มีสิทธิ
4. กรมบัญชีกลางมีฐานข้อมแลผแ้รับสวัสดิการสังคมจากภาครัฐในภาพรวมทั้งประเทศ
5. รัฐบาลสามารถน าข้อมแลไปวิเคราะห์ เพื่ อให้ ความช่ว ยเหลื อได้ตรงตามกลุ่ มเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาประชากรของประเทศให้อยแ่ดีกินดี และลดความเหลื่อมล้าในสังคม
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
หน่ ว ยงานเจ้ า ของข้ อ มู ล ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการเข้ า ร่ ว มโครงการบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล
สวัสดิการสังคม
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บาเหน็จบานาญ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
ถแกต้อง คุ้มค่า
และตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสแ่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
100 100 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
60

2
70

3
80

4
90

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
1. กรมบัญชีกลางมีฐานข้อมแล
ผแ้รับสวัสดิการสังคม
จากภาครัฐ
2. รัฐบาลนาข้อมแลไปวิเคราะห์
เพื่อให้ความช่วยเหลือได้
ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาประเทศให้อยแ่ดี
กินดี และลดความเหลื่อมล้า
ในสังคม
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ที่ดำเนินกำร

ที่

6. เริ่มใช้งำนระบบ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

3

10

10

3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2 2 2 2

3 3 5 3 2

3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

ร้อยละ

5. จัดฝึกอบรมเจ้ำหน้ำทีผ่ ู้ปฏิบัตงิ ำนของหน่วยงำน

2 2

ร้อยละ

2 2 2 2 2 2 2

3 3 5 3 2

ในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีผู้มีสทิ ธิ
4. ทดสอบระบบกับหน่วยงำน

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

3. ประสำนงำนกับสมำคมธนำคำร และสถำบันกำรเงิน

2. นำข้อมูลตั้งต้นเข้ำระบบ

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกรมกำรปกครอง)

เข้ำระบบ (หน่วยงำนเจ้ำของรัฐบำล กองกฎหมำย

1. ดำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ เตรียมข้อมูลผู้มีสทิ ธิ

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

1.2 โครงกำรจ่ำยเงินสวัสดิกำรสังคมและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่ำนระบบบูรณำกำรฐำนข้อมูลสวัสดิกำร

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารเงินคงคลังและพัฒนาระบบการคลัง
2.1 โครงการระบบจ่ายเงินของส่วนราชการให้ข้าราชการโดยใช้วิธีโอนเงินผ่านระบบ e-Form
กรณีการเดินทางไปราชการ
1. หลักการและเหตุผล
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบหลักการของแผนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาโครงสร้างพื้น ฐานระบบการช าระเงิน แบบอิเล็ กทรอนิ กส์ แห่ งชาติ (National e-Payment
Master Plan) ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เพื่อให้การพัฒนาระบบการชาระเงินของประเทศไทย
เข้าสแ่ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร ซึ่งจะนาไปสแ่การเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานการชาระเงิน (Payment Infrastructure Development) อันจะทาให้ธุรกรรมทางการเงิน
และกิจกรรมต่าง ๆ ดาเนินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นกลไกสาคัญในการยกระดับศักยภาพ
ในการแข่งขัน และสร้างความมั่นคงให้กับระบบการบริหารจัดการการเงินการคลังของประเทศ ซึ่ง 1 ใน 5
โครงการตามแผนยุ ทธศาสตร์ ดั งกล่ าว คื อ โครงการ e-Payment ภาครั ฐ ซึ่ งสอดคล้ องกั บแผนการ
ขับ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ กรมบั ญ ชี ก ลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีก รอบแนวคิด ในการ
ดาเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับชาระเงินและการจ่ายเงินของภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่ งจะเป็ น การลดปริ ม าณการใช้ เช็ ค และเงิ น สดในกิ จ กรรมทางการเงิน ของภาครัฐ กรมบั ญ ชี ก ลาง
ได้ดาเนินการตามกรอบแนวคิดดังกล่าว ภายใต้ชื่อของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ -จ่ายเงินภาครัฐ
ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และมี แ ผนการด าเนิ น งานทั้ ง การพั ฒ นาระบบงาน และการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับธุรกรรมทางการเงินของภาครัฐในด้านการรับและการจ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เช็คและเงินสด ซึ่งในส่วนของการพัฒนาระบบงานด้านการจ่ายเงิน
ภาครั ฐ จะครอบคลุ ม ประเภทรายจ่ายเงิน สวัส ดิ การและเงิน ประเภทต่าง ๆ ให้ กั บบุ ค ลากรภาครัฐ
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เป็ น ต้ น โดยในเบื้ อ งต้ น เห็ น ว่ า ควรพั ฒ นาระบบการเบิ ก จ่ า ยเงิน กรณี ก ารเดิ น ทางไปราชการเป็ น
ลาดับแรกก่อน เนื่องจากการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรายการนี้ ตามพระราช-กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องจะต้องเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่กาหนดไว้ ทั้งการเดินทางคนเดียวหรือเดินทางเป็นหมแ่คณะ โดยผแ้เดินทางต้องจัดทาประมาณ
การค่าใช้จ่ ายเพื่ อใช้ป ระกอบการจั ดท าสั ญ ญาการยื มเงิน ทางราชการ เช่น ค่ าเบี้ ยเลี้ ยง ค่ าเช่ าที่ พั ก
และค่าพาหนะเดิน ทาง เป็ น ต้น ซึ่งจาเป็น จะต้องทราบว่ารายการใดที่ส ามารถเบิ กจ่ายได้ เงื่อนไข
และอั ต ราการเบิ ก จ่ ายเป็ น อย่ างไร ตลอดจนการจั ด ท าเอกสารประกอบ การขออนุ มั ติ เพื่ อ เดิ น ทาง
ไปราชการและการส่งใช้ใบสาคัญต่าง ๆ ทั้งนี้ รายการและอัตราการเบิกจ่ายที่แตกต่างกันตามประเภท
และระดับของผแ้เดินทาง ส่งผลให้การประมาณการอาจเกิดความคลาดเคลื่อน ประกอบกับการจัดทา
เอกสารมีหลายขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ โดยเฉพาะเมื่อผแ้ เดินทาง ได้รับมอบหมาย
ให้ ไปปฏิ บั ติ ภ ารกิจ อย่ างกะทั น หั น หรือผแ้ ที่ ได้รับ มอบหมายให้ เดิน ทางราชการเป็ น ครั้งคราว ดังนั้ น
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เพื่ออานวยความสะดวกให้กับบุคลากรภาครัฐในกรณีการเดินทางไปราชการ ให้สามารถประมาณการ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างถแกต้อง และการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบการชาระเงินของประเทศไทยเข้าสแ่ระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร จึงเห็นควรจัด ทาโครงการพัฒ นาระบบการจ่ายเงิน
ของส่วนราชการให้ข้าราชการโดยใช้วิธีโอนเงินผ่านระบบ e-Form กรณีการเดินทางไปราชการ
2. สาระสาคัญ
ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานการจ่ายเงินของส่วนราชการให้ข้าราชการโดยใช้วิธี
โอนเงินผ่านระบบ e-Form กรณีการเดินทางไปราชการผ่าน Web Application เพื่อใช้คานวณประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง เป็นต้น และจัดทา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประมาณการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สัญญาการยืมเงิน ใบเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ และรายการชดใช้ยืมเงินโดยการบันทึกข้อมแลผ่านหน้าจอ (Key In) ซึ่งการพัฒนา
ระบบดังกล่าวต้องรองรับการเชื่อมโยงข้อมแล กับระบบงานต่าง ๆ เช่น AFMIS และ e-Payroll เป็นต้น
รวมทั้งการแสดงผลรายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในรแปแบบต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ออกแบบและพัฒนา Web Application เพื่อให้บริการการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการสาหรับบุคลากรภาครัฐ
2. พัฒนาระบบการลงทะเบียนสาหรับผแ้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง โดยระบบจะครอบคลุมเนื้อหา
ประกอบด้วย การลงทะเบียน การยืนยันตัวตนผแ้ใช้งาน การกาหนดรหัสผ่านและส่งรหัสผ่านได้ทางช่องทาง
เช่น Email Address เป็นต้น และการกาหนดสิทธิการใช้งานของผแ้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้าราชการ (ผแ้เดินทาง)
ผแ้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองคลัง
3. พัฒ นาการกาหนดเลขอ้างอิง (Code) ในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่ออ้างอิงในขั้นตอนของการ
เบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบ เช่น รหัสโครงการ และรหัสงบประมาณ เป็นต้น
4. พัฒนาโปรแกรมคานวณประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อใช้คานวณประมาณการค่าใช้จ่าย
รายการต่าง ๆ ในการเดินทางไปราชการ ทั้งการเดินทางคนเดียวหรือเดินทางเป็นหมแ่คณะตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่ทางราชการกาหนด รวมทั้งสามารถแก้ไข/เพิ่ม/ลบอัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงได้
5. พัฒนาแบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เช่น แบบขออนุมัติ
เดิน ทางไปราชการ แบบสรุป ประมาณการค่าใช้จ่าย แบบสั ญ ญาการยืมเงิน แบบขอเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง แบบขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก และแบบรายการชดใช้ยืมเงิน เป็นต้น โดยครอบคลุม
รายละเอียดดังนี้
5.1 สามารถสร้าง/แก้ไข/เพิ่ม/ลบแบบฟอร์มได้
5.2 นาเข้าและบันทึกข้อมแลโดยวิธีการ Key In หรือ Interface
5.3 แสดงผลรายการที่เหมือนกันโดยเชื่อมโยงข้อมแลได้โดยอัตโนมัติ
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5.4 แสดงผลแบบฟอร์มผ่านหน้าจอและเครื่องพิมพ์ โดยสามารถ Export ไฟล์ข้อมแล
ในรแปแบบ Word Excel และ PDF
6. ระบบการออกรายงาน สามารถแสดงผลรายงานค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ทั้งข้อมแล
ที่เป็นรายละเอียด และสรุปในรแปแบบตารางและกราฟ และสามารถเลือกมุมมองในการแสดงผลได้ เช่น
แยกตามหน่วยงาน แยกตามประเภทรายการ แยกตามความถี่เป็นรายวัน รายเดือน เป็นต้น รวมทั้ง
สามารถแสดงผลผ่านหน้าจอ เครื่องพิมพ์ และ Export ไฟล์ข้อมแลในรแปแบบ Word Excel และ PDF
7. ระบบสามารถจัดเก็บ ค้นหาข้อมแล/เอกสาร และแนบไฟล์เอกสาร โดยสามารถปรับลด
ขนาดเอกสารที่แนบได้
8. ระบบการเชื่อมโยงข้อมแลกับระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น AFMIS และ e-Payroll
เป็นต้น ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
9. ผแ้พัฒนาระบบต้องทาการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงานเป็นระยะเวลา 2 ปี
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2562
5. งบประมาณ
7,900,000 บาท เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
1,580,000
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
5,530,000
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ระบบรองรับการจ่ ายเงินของภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้ เช็คและเงินสด
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
2. อานวยความสะดวกให้กับบุคลากรภาครัฐในการเดินทางไปราชการให้สามารถประมาณ
การค่าใช้จ่ายได้อย่างถแกต้อง แม่นยา ลดระยะเวลา และขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินให้สะดวก รวดเร็วขึ้น
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3. สามารถพัฒนาขยายผลระบบการจ่ายเงินของส่วนราชการให้กับบุคลากรภาครัฐ โดยใช้วิธี
โอนเงินผ่านระบบ e-Form ในกรณีอื่นได้
4. การเบิกจ่ายเงินลงสแ่ระบบเศรษฐกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีของรัฐเพิ่มขึ้น
5. ให้ การเบิ ก จ่ ายเงิน เดื อน ค่ าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัส ดิ การของบุ คลากรภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญ ชีเดียว ทาให้ได้ฐานข้อมุลรายได้บุคลากรภาครัฐ เพื่อนาไปคานวณภาษีได้
สมบแรณ์ยิ่งขึ้น
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการเงินการคลังภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ถแกต้อง คุ้มค่าและ
ตรวจสอบได้ทาให้
สามารถผลักดันให้เงินเข้า
สแ่ระบบเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
- 100 100 100
-

เกณฑ์การให้คะแนน
1
60

2
70

3
80

4
90

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
เพิ่มประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายเงินของ
ส่วนราชการ
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ที่ดำเนินกำร

ที่

11. ติดตำมและประเมินผล

10. จัดทำคู่มือ/อบรม

9. ทดสอบระบบ

8. พัฒนำระบบ

7. ลงนำมในสัญญำจ้ำง

6. ดำเนินกำรจัดจ้ำง

ร้อยละ

และเห็นชอบวิธีกำรจัดจ้ำง
5. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำผล และคณะกรรมกำรตรวจรับ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

4. เสนอรองอธิบดีฯ เพือ่ พิจำรณำอนุมัตดิ ำเนินดครงกำรและร่ำง TOR

3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดร่ำง TOR และพิจำรณำ

2. ร่ำงฯ TOR

1. จัดทำร่ำงโครงกำรฯ เพือ่ ขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

2 2 2 2 2 2

10 10 10
5 8 5

10 10 10 10
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

2.1 โครงกำรระบบจ่ำยเงินของส่วนรำชกำรให้ขำ้ รำชกำรโดยใช้วิธโี อนเงินผ่ำนระบบ e-Form กรณีกำรเดินทำงไปรำชกำร

2.2 โครงการระบบการรับชาระเงินกลางของการบริการภาครัฐ
(e-Payment Portal of Government)
1. หลักการและเหตุผล
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 22 ธั น วาคม 2558 เห็ น ชอบในหลั กการแผนยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master
Plan) ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เพื่อพัฒนาระบบการชาระเงิ นของประเทศไทยให้เข้าสแ่ระบบ
การช าระเงิน แบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร ซึ่งจะนามาสแ่ การเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานการช าระเงิ น (Payment Infrastructure Development) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax System) การลงทะเบียนผแ้มีรายได้น้อย รวมทั้งบแรณาการระบบ
สวัส ดิก ารสั งคม (Social Welfare) การส่ งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclustion)
และการส่ งเสริม e-Payment ในทุ กภาคส่ วน (Cashless Society) อัน จะท าให้ ธุรกรรมทางการเงิน
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดาเนินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นกลไกสาคัญในการยกระดับ
ศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจและของประเทศไทย และสร้างความมั่นคงให้กับระบบการบริหาร
จัดการการเงินการคลังของภาครัฐ
กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่มีภ ารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน
ของแผ่นดิน และของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง คุ้มค่า และโปร่งใส จึงต้องมีการ
พัฒนาระบบชาระเงินของหน่วยงานภาครัฐให้เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มระบบ เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ แนวนโยบายของรั ฐ บาล ดั งนั้ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบการรั บ เงิ น ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ครอบคลุมการทาธุรกรรมภาครัฐกับภาคธุรกิจและประชาชน และรองรับระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) กรมบัญชีกลางจึงเห็นควรพัฒนาระบบ
การรั บช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิภาพ
การรับ-จ่ายเงินภาครัฐ และเป็นการเพิ่ม ช่องทางการให้บริการรับชาระเงินค่าบริการจากประชาชนให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ
2. สาระสาคัญ
ระยะที่ 1 : นาร่อง 20 หน่วยงาน (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1.1 กลุ่มที่ 1 หน่วยงานนาร่อง 2 หน่วยงาน
1.2 กลุ่มที่ 2 หน่วยงานราร่อง 28 หน่วยงาน
ระยะที่ 2 : ขยายผลระยะที่ 2 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
ระยะที่ 3 : ขยายผลระยะที่ 2 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
ทั้ งนี้ จะด าเนิ น การจั ดฝึ ก อบรมให้ กั บ เจ้ าหน้ าที่ ก่ อนเริ่ม ใช้ งาน พร้ อมทั้ งติ ด ตามและ
ประเมินผลการใช้งานในระบบ หากพบข้อผิดพลาดดาเนินการปรับปรุงก่อนเริ่มให้หน่วยงานใช้งาน
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3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
88,800,000 บาท งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
34,410 บาท งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
34,410
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ประชาชนมีช่องทางให้บริการรับชาระเงินค่าบริการให้กับส่วนราชการเพิ่มขึ้น
2. การรับและนาส่งเงินของหน่วยงานภาครัฐมีความถแกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ป้องกันปัญหา
การทุจริตจากการรับเงินด้วยเงินสดและเช็ค และสามารถติดตามตรวจสอบได้ง่าย
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการเงินการคลังภาครัฐ
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10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ถแกต้อง คุ้มค่าและ
ตรวจสอบได้ทาให้
สามารถผลักดัน ให้เงิน
เข้าสแ่ระบบเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
- 100 100 100 100 100 100

เกณฑ์การให้คะแนน
1
50

2
60

3
70

4
80

5
90

ผลลัพธ์ (Outcome)
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านเงินของหน่วยงาน
ภาครัฐ
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ที่ดำเนินกำร

ที่

ร้อยละ

กรมธนำรักษ์ และกรมโครงงำนอุตสำหกรรม
9. จัดฝึกอบรมให้กบั เจ้ำหน้ำทีข่ องหน่วยงำนนำร่อง 18 หน่วยงำน

ร้อยละ

พร้อมทัง้ ติดตำมและประเมินผล
13. ติดตำมและประเมินผลในภำพรวม

ร้อยละ

แผน

แผน

ร้อยละ

12. ขยำยผลกำรใช้งำนในระบบของหน่วยงำนระยะที่ 3

พร้อมทัง้ ติดตำมและประเมินผล

แผน

พร้อมทัง้ ติดตำมและประเมินผล หน่วยงำนนำร่อง 20 หน่วยงำน

11. ขยำยผลกำรใช้งำนในระบบของหน่วยงำนระยะที่ 2

แผน

ร้อยละ

10. ขยำยผลกำรใช้งำนในระบบของหน่วยงำนนำร่อง 18 หน่วยงำน

ร้อยละ

แผน

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

8. ติดตำมและประเมินผลกำรใช้งำน หน่วยงำนนำร่อง 2 หน่วยงำน

7. จัดทำหลักเกณฑ์/คู่มือกำรปฏิบัตงิ ำน และเอกสำรทีเ่ กี่ยวข้อง

6. จัดฝึกอบรมให้กบั หน่วยงำนนำร่อง

5. ทดสอบกำรใช้งำน

4. พัฒนำระบบงำน

3. ประกวดรำคำ และทำสัญญำ

2. จัดทำร่ำงเอกสำรประกอบ (TOR) ด้วยวิธี e-Bidding

1. ขออนุมัตโิ ครงกำร และรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5 5 10

10 10 10 5 5 5 5 5 5

10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5
10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5
10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

2.2 โครงกำรระบบกำรรับชำระเงินกลำงของกำรบริกำรภำครัฐ (e-Payment Portal of Government)

2.3 โครงการจัดทาแผนการบริหารเงินคงคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินคงคลัง
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการบริหารเงินคงคลังให้มีเพียงพอต่อการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
โดยการบริห ารเงิน ในบั ญ ชีเงิน คงคลั งบั ญ ชีที่ 1 ให้ มีกระแสเงิน รับ ที่ส อดคล้ องกับ กระแสเงิน สดจ่าย
และให้เงินคงคลังอยแ่ในระดับที่ไม่น้อยเกินไปจนเป็นปัญหาต่อการเบิกจ่ายเงินตามปกติของส่วนราชการ
ทั้งนี้ ระดับ เงิน คงคลั งที่เหมาะสมขึ้น อยแ่ กับ ความต้องการการเบิ กจ่ายเงิน ของส่ วนราชการ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อให้การบริหารเงินคงคลังประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาโครงการจัดทาแผนการบริหารเงินคงคลัง เพื่อใช้ในการบริหารเงิ นคงคลัง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. สาระสาคัญ
1. จัดทาแผนการบริหารเงินคงคลัง ประกอบด้วย
1.1 รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมแล เพื่อจัดทาแผนการบริหารเงินคงคลัง เช่น
นโยบายด้านงบประมาณของรัฐบาล เป้าหมายการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณและเงิ น นอกงบประมาณ ข้ อ มแ ล การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณของทุ ก ส่ ว นราชการ
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อเงินคงคลัง เป็นต้น
1.2 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมแลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนการ
บริหารเงินคงคลัง ได้แก่
- สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ข้อมแลประมาณการการนาส่งรายได้ของส่วนราชการ
- สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ข้อมแลประมาณการการนาส่งรายได้
ของรัฐวิสาหกิจ
- ส่ วนราชการ (ส่ วนราชการที่ ได้ รับเงินงบประมาณเป็ นจ านวนมากเพื่ อขอแผน
การใช้จ่ายเงิน)
โดยนาข้อมแลที่ได้มาจัดทาประมาณการเงินสดรับ-เงินสดจ่าย เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
2. การปรั บ แผนการบริ ห ารเงิ น คงคลั ง โดยการติ ด ตาม วิ เคราะห์ และเปรี ย บเที ย บ
ความเคลื่อนไหวของข้อมแลเงินสดรับ เงินสดจ่าย และการกแ้เงินจริงกับประมาณการ เพื่อปรับประมาณ
การเงินสดรับ เงินสดจ่าย และการกแ้เงินให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะเงินคงคลังในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยส่งประมาณการที่ปรับปรุงแล้วให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อนาไปใช้ประกอบ
การวางแผนการกแ้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
3. การรายงานผลการบริห ารเงิ น คงคลั ง โดยการจั ด ท ารายงานผลการรับ -จ่ ายเงิน สด
และฐานะเงิน คงคลั งบั ญ ชีที่ 1 และคาดการณ์ เงิน สดรับ -เงินสดจ่าย และฐานะเงินคงคลั งบั ญ ชี ที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นรายเดือน เสนอผแ้บริหารเพื่อทราบ พร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนภัยทางการคลัง
เพื่อพิจารณาดาเนินการเสนอมาตรการทางการคลังได้อย่างเหมาะสม
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3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2562
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
เพื่อให้การบริหารเงินคงคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการเงินการคลังภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินมี
ประสิทธิภาพ ถแกต้อง
คุ้มค่าและตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดันให้
เงินเข้าสแ่ระบบเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
100 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
การบริหารเงินคงคลัง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ที่ดำเนินกำร

ที่

เสนออธิบดีฯ เพือ่ ทรำบ

เงินคงคลังบัญชีที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นรำยเดือน

ร้อยละ

แผน

และกำรกู้เงินจริงกับประมำณกำร
3. รำยงำนผลกำรรับ-จ่ำยเงินสด และฐำนะเงินคงคลัง เงินคงคลังบัญชีที่ 1

และคำดกำรณ์เงินสดรับ-เงินสดจ่ำย เงินสดจ่ำย และฐำนะ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

และเปรียบเทียบควำมเคลื่อนไหวของข้อมูลเงินสดรับ เงินสดจ่ำย

2. ปรับแผนกำรบริหำรเงินคงคลัง โดยกำรติดตำม วิเครำะห์

1. จัดทำแผนกำรบริหำรเงินคงคลัง

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

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

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

4
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

2.3 โครงกำรจัดทำแผนกำรบริหำรเงินคงคลังเพื่อใช้ในกำรบริหำรเงินคงคลัง

ด้านที่ 3 ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
3.1 โครงการจัดทาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ใช้งานอยแ่ในปัจจุบัน
มีข้อจากัดเรื่องเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์สาเร็จรแป (SAP R/3 Version 4.7) ซึ่งบริษัทผแ้ผลิตประกาศยุติการขาย
และการสนับสนุนแล้ว และระบบ SAP ECC 6.0 จะสิ้นสุดการสนับสนุนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในอนาคต
ซึ่ ง ต้ อ งใช้ ซ อฟต์ แ วร์ SAP เวอร์ ชั่ น ใหม่ ท าให้ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละค่ า บ ารุ ง รั ก ษาระบบที่ สแ ง ขึ้ น
ขาดความคล่องตัว เนื่องจากต้องระวังเรื่องการตีความการเชื่อมต่อแบบ Indirect Access กระทรวงการคลัง
จึงเห็นควรเปลี่ยนใช้ซอฟต์แวร์เสรี (Software Open Source) และ Software Enterprise Resource
Planning (ERP) อื่น เป็นการพัฒ นาระบบใหม่ทั้งหมดเพื่อทดแทนระบบ GFMIS เดิม ซึ่งระบบ New
GFMIS Thai จะใช้เงินลงทุนและบารุงรักษาต่ากว่าระบบเดิม เพราะด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ อื่นจึงไม่ต้อง
เสี ยค่าใช้จ่ ายด้านลิ ขสิทธิ์สาหรับการเพิ่ม จานวนผแ้ใช้งาน และไม่ต้องเสี ยค่าใช้จ่าย indirect License
สาหรับการเชื่อมโยงข้อมแลกับระบบภายนอก นอกจากนี้ระบบ New GFMIS Thai จะพัฒนาขึ้นให้รองรับ
นโยบาย Digital Government ของรัฐบาลมากกว่าการใช้งานด้ วยระบบ GFMIS ปัจจุบัน และที่สาคัญ
การพัฒนาระบบ New GFMIS Thai ด้วยทางเลือกอื่น เช่น Open Source จะเป็นต้นแบบการบริหาร
การเงิน การคลั ง และทางเลื อกให้ ห น่ ว ยงานภาครัฐ และรัฐ วิส าหกิ จอื่น ๆ ที่ มีรแป แบบการใช้ งานใน
ลักษณะเดียวกัน
2. สาระสาคัญ
1. จัดหาระบบ New GFMIS Thai เพื่อทดแทนระบบ GFMIS ปัจจุบัน
2. รองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานภายนอกให้สามารถใช้งานให้สอดคล้องกับกระบวนการ
ปัจจุบัน
3. ลดความเสี่ยงจากการใช้ระบบเดิมที่ล้าสมัย
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
มกราคม 2561 ถึง มีนาคม 2564

52

5. งบประมาณ
823,000,000 บาท เงินกแ้เพื่อฟื้นฟแเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development
Policy Loan : DPL)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
82,300,000
พ.ศ. 2563
123,450,000
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
164,600,000
82,300,000
-

ไตรมาสที่ 3
123,450,000
164,600,000
-

ไตรมาสที่ 4
82,300,000
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ด้านงบประมาณ : เงินลงทุน และบารุงรักษาต่า รวมทั้งแก้ไขข้อจากัดเรื่องโครงสร้าง
งบประมาณของระบบ GFMIS ในปัจจุบัน
2. ด้านลิขสิทธิ์ : ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์สาหรับการเพิ่มจานวนผแ้ใช้งาน และไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย Indirect License สาหรับการเชื่อมโยงข้อมแลกับระบบภายนอก ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในระยะ
ยาวรองรับการเชื่อมต่อในอนาคต โดยใช้เทคโนโลยีระบบเปิด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่อระบบภายนอก
(Indirect License) เช่น การเชื่อมต่อกับ National e-Payment , FinTech เป็นต้น
3. ด้านนโยบายของรัฐ : รองรับนโยบาย Digital Government ของรัฐบาล และรองรับ
การจัดสรรงบประมาณลงท้องถิ่น (อปท.) ตามนโยบายของรัฐบาล
4. การพัฒ นาระบบแบบ Open Source เป็น ต้น แบบการบริห ารการเงิน การคลั ง และ
เป็นทางเลือกให้หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองระบบการคลังภาครัฐ
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10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินมี
ประสิทธิภาพ ถแกต้อง
คุ้มค่าและตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดันให้เงิน
เข้าสแ่ระบบเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
100 100 100 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
40

2
60

3
80

4
90

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
แก้ไขข้อจากัดในระบบ GFMIS
ที่ใช้อยแในปัจจุบัน

54
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ประชุมคณะกรรมการฯ/อนุกรรมการฯ/คณะทางานฯ

รวบรวมความต้องการ และออกแบบระบบ (Functional Design)

พัฒนาระบบ (Program Design / Development)

ทดสอบระบบ (UAT : Functional Test)

ทอสอบความเชื่อมโยงของระบบ (UAT : Integration)

Covert ข้อมูลของหน่วยงานขึ้นระบบ New GFMIS Thai

ฝึกอบรม (Training)

เริ่มใช้งานระบบ (Go Live)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
แผน

ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

8 8 8 8 8
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

10 10 10

5

5

10

15

2 2 2 2 2 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 5 5 5 5 5

10 10

25
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

3.1 โครงกำรจัดทำระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ด้านที่ 4 ด้านกฎหมายการคลัง
4.1 โครงการยกร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ....
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสานักงบประมาณได้มีการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเลิ กกฎหมายดังกล่าวทั้งฉบับและกาหนดขึ้นใหม่เป็นร่างพระราชบัญ ญั ติ
วิ ธี การงบประมาณ พ.ศ. .... ในการตรวจพิ จารณาร่ างกฎหมายดั งกล่ าวโดยคณะกรรมการกฤษฎี กา
คณะพิ เศษ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิ จารณาควบคแ่ไปกับ ร่างพระราชบั ญ ญั ติวินัยการเงินการคลั ง
ของรัฐ พ.ศ. .... โดยได้มีการตัดบทบัญญัติเกี่ยวกับการกาหนดระเบียบการเบิ กจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง ตามมาตรา 21 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกไปกาหนดขึ้นใหม่ไว้ในร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. ....
ต่อมาพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรั ฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2561 ส่ งผลให้ บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ก าหนดเกี่ย วกั บ ฐานอานาจในการออกระเบี ยบการเบิ ก จ่ายเงิน จากคลั ง
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังนั้น ตามนัยมาตรา 21 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่ม เติม เปลี่ ยนไปกาหนดไว้ในพระราชบัญ ญั ติ วินั ยการเงินการคลั ง ของรัฐ
พ.ศ. 2561 (มาตรา 39) แทน ประกอบกับ พระราชบัญ ญั ติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการ
กาหนดบทบั ญ ญั ติขึ้น ใหม่เกี่ย วกับ การให้ อานาจรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการคลั งโดยความเห็ น ชอบ
ของคณะรั ฐ มนตรี อ อกระเบี ย บก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อ นไขเกี่ ย วกั บ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณไว้ (มาตรา 37)
โดยที่ พระราชบั ญ ญั ติวินัยการเงินการคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้กาหนดบทเฉพาะกาล
ให้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ต่ อ ไปเท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ กฎหมายนี้
และให้ดาเนิน การออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จเพื่อให้ มีผลใช้บังคับ
ภายในหนึ่ งปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ใ ช้ บั ง คั บ (มาตรา 86) ประกอบกั บ รั ฐ บาลได้ ก าหนด
แผนยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานระบบการช าระเงิ นแบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ แห่ งชาติ (National
e-Payment Master Plan) เพื่อผลักดันให้การพัฒนาระบบการชาระเงินของไทยให้เข้าสแ่ระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร บแรณาการ และยั่งยืน โดยมอบหมายให้ หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และให้ดาเนินการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามแผนยุ ทธศาสตร์ ดั งนั้ น เพื่ อให้ การด าเนิ นการในเรื่องดังกล่ าวข้างต้ น เป็ นไปอย่ าง
มี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล จึ งเห็ นควรจั ดให้ มี โครงการ “ยกร่างระเบี ยบการเบิ กจ่ ายเงินจากคลั ง
การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ....” เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ งาน
และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ต่อไป
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2. สาระสาคัญ
ยกร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. .... ขึ้นใหม่
เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2561
5. งบประมาณ
413,900 บาท งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
413,900
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
มีระเบี ยบเพื่อรองรับวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนาเงิน
ส่งคลังของส่วนราชการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ตลอดจน
วิธีปฏิบัติด้านการเงินการคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ วินั ย การเงิน การคลั งของรั ฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 86 ก าหนดให้
การด าเนิ น การออกระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ประกาศหรื อ หลั ก เกฑณ์ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้มีผลบังคับภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ ดังนั้น
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการฯ จึงต้องสอดคล้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
8. ข้อเสนอแนะ
-
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกฎหมาย
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
100 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
ส่วนราชการมีความพึงพอใจ
ในการใช้จ่ายเงินภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ถแกต้อง
คุ้มค่า และตรวจสอบได้
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ที่ดำเนินกำร

ที่

ร้อยละ

แผน

5. เสนออธิบดีฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

เพือ่ เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีฯ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ 35

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

35
30

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

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

4.1 โครงกำรยกร่ำงระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรนำเงินส่งคลัง พ .ศ. ....

ร้อยละ

แผน

และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ....

4. ปรับปรุงร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน

3. รับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง

และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ....

2. ยกร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน

และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ....

การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน

1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ นามาใช้ในการยกร่างระเบียบฯ

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
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4.2 โครงการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
ของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. ....
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสานักงบประมาณได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเลิ กกฎหมายดัง กล่าวทั้งฉบับและกาหนดขึ้นใหม่เป็นร่างพระราชบัญ ญั ติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... และในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะพิเศษ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาควบคแ่ไปกับร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. .... โดยได้ มี ก ารตั ด บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 21 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ วิธีก ารงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกไปและกาหนดขึ้นใหม่ไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ส่งผลให้ บทบัญญั ติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั งในส่วนของการกาหนด
ระเบี ย บหรื อข้ อบั งคั บ ว่ าด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการ ตามนั ยมาตรา 21 (5) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี การ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนไปบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 แทน (มาตรา 41)
โดยที่ พระราชบั ญ ญั ติวินัยการเงินการคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้กาหนดบทเฉพาะกาล
ให้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ให้ มี ผ ลใช้ บั งคั บ ต่ อ ไปเท่ าที่ ไม่ ขั ด หรือ แย้ งกั บ กฎหมายนี้ และให้
ดาเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ ให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในหนึ่งปี
นั บ แต่วัน ที่พ ระราชบั ญ ญั ติใช้บั งคับ (มาตรา 86) ดังนั้น จึงเห็ นควรจัดให้ มีโครงการยกร่างระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. .... เพื่อให้ส่วนราชการ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ
ที่ถแกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ต่อไป
2. สาระสาคัญ
เป็นการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ
พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2561
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5. งบประมาณ
70,0000 บาท งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
70,0000
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ส่วนราชการมีระเบียบเพื่อรองรับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองของส่วนราชการ
ในต่างประเทศที่ถแกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
โดยที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 86 วรรคสอง กาหนดให้
การด าเนิ น การออกระเบี ย บ ข้ อบั งคั บ ประกาศ หรื อหลั กเกณฑ์ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ต้ อ งด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ เพื่ อ ให้ มี ผ ลใช้ บั งคั บ ภายในหนึ่ งปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการฯ จึงต้องสอดคล้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดด้วย
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกฎหมาย
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
100 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
ส่วนราชการมีระเบียบ
เพื่อรองรับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินทอรองราชการ
ที่ถแกต้อง เหมาะสม และ
สอดคล้องตามบทบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
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ที่ดำเนินกำร

ที่

เพือ่ เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีฯ

5. เสนออธิบดีฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

และรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง

เพือ่ รองจ่ายตามโครงการเงินกู้ตา่ งประเทศ พ.ศ. ....

4. ยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ

แผน

ร้อยละ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

30

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

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

4.2 โครงกำรยกร่ำงระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรของส่วนรำชกำรในต่ำงประเทศ พ .ศ. ....

ร้อยละ 35 35

แผน

ยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ

เพือ่ รองจ่ายตามโครงการเงินกู้ตา่ งประเทศ พ.ศ. ....

แผน

ร้อยละ

3. วิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ นามาเป็นแนวทางในการ

แผน

ร้อยละ

ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

2. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลาง

1. ศึกษา และรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
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4.3 โครงการยกร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกให้หน่วยงานของรัฐ
นาเงินนอกงบประมาณที่เกินความจาเป็นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนแ ญแห่ งราชอาณาจักรไทย มาตรา 62 กาหนดให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลั ง
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐ และจัดระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม ซึ่งประราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ผ่านการพิจารณาของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว กาหนดให้ ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐที่ ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่นไม่ มี ความจ าเป็ นต้ องใช้จ่ ายเงินนอกงบประมาณหรือมีเงินนอกงบประมาณมากเกินสมควร
ให้ ก ระทรวงการคลั งเรี ย กให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ น าเงิ นดั งกล่ าวส่ งคลั ง ทั้ งนี้ ตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนด โดยเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ร่างมาตรา 62)
ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการยกร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีความจาเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนอกงบประมาณหรือมีเงินนอกงบประมาณมากเกินสมควร นาเงินดังกล่าวส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป
2. สาระสาคัญ
เป็ น การยกร่ างหลั กเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ ที่ ไม่ใช่ รัฐ วิส าหกิ จ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหรือมีเงินนอกงบประมาณ
มากเกิ น สมควร น าเงิ น ดั ง กล่ า วส่ ง คลั ง เป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ขึ้ น เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ถื อ ปฏิ บั ติ
เป็นแนวทางเดียวกัน
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2560 ถึง มกราคม 2562
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5. งบประมาณ
50,000 บาท งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
50,000
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
กระทรวงการคลังมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ
และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไม่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ จ่ า ยเงิ น นอกงบประมาณหรื อ มี เงิน นอก
งบประมาณมากเกิ น สมควร น าเงิน ดั งกล่ าวส่ งคลั งเป็ น รายได้ แผ่ น ดิ น ที่ ถแ ก ต้ อ ง เหมาะสม และ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
โดยที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กาหนดให้กระทรวงการคลัง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการเรียกให้หน่วยงานของรัฐนาเงินนอกงบประมาณ
ที่เกินความจาเป็นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จึงต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกฎหมาย
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
100 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการเรียกให้หน่วยงาน
ของรัฐนาเงินนอกงบประมาณ
ที่เกินความจาเป็นส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินถือปฏิบัติ
สอดคล้องกับพระราชบัญญติ
วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561
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ที่ดำเนินกำร

ที่

ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

เพือ่ เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีฯ

7. เสนออธิบดีฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

6. ปรับปรุงร่างระเบียบฯ

5. รับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง

ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ให้หน่วยงานของรัฐนาเงินนอกงบประมาณทีเ่ กิดความจาเป็น

4. ยกร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียก

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

10
30
20
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ร้อยละ 10 10 20

แผน

ยกร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียก

ให้หน่วยงานของรัฐนาเงินนอกงบประมาณทีเ่ กินความจาเป็น

แผน

ร้อยละ

3. วิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ นามาเป็นแนวทางในการ

แผน

ร้อยละ

ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

4.3 โครงกำรยกร่ำงหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงือ่ นไขเกี่ยวกับกำรเรียกให้หน่วยงำนของรัฐนำเงินนอกงบประมำณทีเ่ กินควำมจำเป็นส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน

2. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลาง

1. ศึกษา และรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
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4.4 โครงการปรับปรุงระเบียบการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการที่ไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสานักงบประมาณได้มีการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเลิ กกฎหมายดังกล่าวทั้งฉบับและกาหนดขึ้นใหม่เป็นร่างพระราชบัญ ญั ติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... และในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะพิเศษ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาควบคแ่ไปกับร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. .... โดยได้ มี ก ารตั ด บทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ การน าเงิ น ส่ ง คลั ง และข้ อ ยกเว้ น ตามมาตรา 24
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ วิธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม ออกไปก าหนดขึ้ นใหม่ ไว้
ในพระราชบั ญญั ติวินั ยการเงินการคลั ง พ.ศ. 2561 ส่ งผลให้ บั ญญั ติในส่ วนที่ ให้ อ านาจรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและผแ้อานวยการสานักงบประมาณกาหนดระเบียบการจ่ายเงินที่ได้รับอนุญาตให้ เก็บไว้
ใช้จ่ ายได้ โดยไม่ต้องนาส่ งคลั งเป็ นรายได้แผ่ นดิน ตามมาตรา 24 วรรคห้ า แห่ งพระราชบัญญั ติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนไปกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
พ.ศ. 2561 แทน (มาตรา 34)
โดยที่ พระราชบั ญ ญั ติวินัยการเงินการคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้กาหนดบทเฉพาะกาล
ให้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ต่ อ ไปเท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ กฎหมายนี้
และให้ดาเนิน การออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จเพื่อให้ มีผลใช้บังคับ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ (มาตรา 86) ดังนั้น จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการปรับปรุง
ระเบี ยบการจ่ ายเงิน ของส่ วนราชการที่ ไม่ ต้ องน าส่ งคลั งเป็ นรายได้ แผ่ นดิ นตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี การ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงแก้ไขระเบียบการจ่ายเงินที่ได้รับอนุญ าต
ให้ เก็ บ ไว้ ใ ช้ จ่ า ยได้ โดยไม่ ต้ องน าส่ งคลั งเป็ น รายได้ แผ่ น ดิ น ที่ ถแ กต้ อง เหมาะสม และสอดคล้ องกั บ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ต่อไป
2. สาระสาคัญ
เป็นการปรับปรุงระเบียบการจ่ายเงินของส่วนราชการที่ไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ตามพระราชบัญญัติวิ ธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
เป็นแนวทางเดียวกัน
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
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4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2560 ถึง มีนาคม 2562
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ส่วนราชการมีระเบียบการจ่ายเงินของส่วนราชการที่ไม่ต้องนาส่ งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ที่ถแกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
โดยที่ ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ยการเงินการคลั งของรั ฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 86 วรรคสอง
กาหนดให้การดาเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องด าเนิ น การให้ แล้ ว เสร็จ เพื่ อให้ มี ผ ลใช้บั งคับ ภายในหนึ่ งปี นั บ แต่วัน ที่ พ ระราชบัญ ญั ตินี้ ใช้บั งคั บ
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการฯ จึงต้องสอดคล้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดด้วย
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกฎหมาย
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
100 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยงานของรัฐมีระเบียบ
การจ่ายเงินของส่วนราชการ
ที่ไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินถือปฏิบัติสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
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ที่ดำเนินกำร

ที่

เพือ่ เสนอกระทรวงการคลัง

4. เสนออธิบดีฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

นาเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติ

3. ปรับปรุงระเบียบการใช้จา่ ยเงินของส่วนราชการทีไ่ ม่ตอ้ ง

แผน

ร้อยละ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

10 10

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

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ร้อยละ 20 20 20 20

แผน

แผน

ร้อยละ

ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

4.4 โครงกำรปรับปรุงระเบียบกำรใช้จ่ำยเงินของส่วนรำชกำรทีไ่ ม่ตอ้ งนำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดินตำมพระรำชบัญญัตวิ ิธกี ำรงบประมำณ พ .ศ. 2502 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม

2. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลาง

1. ศึกษา และรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
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4.5 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับโดยมีวัตถุประสงค์
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสานักงบประมาณได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเลิ กกฎหมายดังกล่าวทั้งฉบับและกาหนดขึ้นใหม่เป็นร่างพระราชบั ญ ญั ติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... และในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะพิเศษ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาควบคแ่ไปกับร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. .... โดยได้ มี ก ารตั ด บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การน าเงิ น ส่ ง คลั ง และข้ อยกเว้ น ตามมาตรา 24
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ออกไปก าหนดขึ้ น ใหม่
ไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
ส่งผลให้บทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการที่มีผแ้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์หรือเงินที่เกิดจาก
ทรั พ ย์ สิ น ซึ่ งมี ผแ้ ม อบให้ เพื่ อ หาดอกผลในกิ จ การของส่ ว นราชการนั้ น ตามนั ย มาตรา 24 วรรคสอง
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นไปบั ญ ญั ติ ไว้ ใน
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แทน (ร่างมาตรา 34)
โดยที่ พระราชบั ญ ญั ติวินัยการเงินการคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้กาหนดบทเฉพาะกาล
ให้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ต่ อ ไปเท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ กฎหมายนี้
และให้ดาเนิน การออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จเพื่อให้ มีผลใช้บังคับ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ (มาตรา 86) ดังนั้น จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการปรับปรุง
หลั กเกณฑ์ และวิธีปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บเงินที่ ส่ วนราชการได้ รับโดยมี วัตถุ ประสงค์ ตามพระราชบั ญญั ติ วิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อ ให้ ส่วนราชการมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
เงิน ส่ วนราชการได้รั บ โดยมีวัตถุป ระสงค์ที่ ถแกต้อง เหมาะสม และสอดคล้ องกับพระราชบัญญั ติวินั ย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ต่อไป
2. สาระสาคัญ
ปรั บ ปรุ งหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ เงิ น ที่ ส่ ว นราชการได้ รั บ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
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4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2560 ถึง มีนาคม 2562
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
หน่ ว ยงานของรั ฐ มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ เงิ น ที่ ส่ ว นราชการได้ รั บ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่ถแกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
โดยที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 86 วรรคสอง กาหนดให้
การด าเนิ น การออกระเบี ย บ ข้ อบั งคั บ ประกาศ หรื อหลั กเกณฑ์ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ต้องด าเนิ น การให้ แล้ ว เสร็จ เพื่ อให้ มี ผ ลใช้บั งคับ ภายในหนึ่ งปี นั บ แต่วัน ที่ พ ระราชบัญ ญั ตินี้ ใช้บั งคั บ
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการฯ จึงต้องสอดคล้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดด้วย
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
กองกฎหมาย
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
100 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยงานของรัฐมีหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงิน
ที่ส่วนราชการได้รับ
โดยมีวัตถุประสงค์ถือปฏิบัติ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561
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ที่ดำเนินกำร

ที่

เพือ่ เสนอกระทรวงการคลัง

4. เสนออธิบดีฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ได้รับโดยมีวัตถุประสงค์

3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตเิ กี่ยวกับเงินทีส่ ว่ นราชการ

ร้อยละ

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

10 10

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

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ร้อยละ 20 20 20 20

แผน

แผน

ร้อยละ

ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

4.5 โครงกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั เิ กี่ยวกับเงินทีส่ ่วนรำชกำรได้รับโดยมีวัตถุประสงค์ตำมพระรำชบัญญัตวิ ิธกี ำรงบประมำณ พ .ศ. 2502 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม

2. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลาง

1. ศึกษา และรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
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4.6 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับในลักษณะค่าชดใช้
ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจาเป็นต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมาตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสานักงบประมาณได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเลิ กกฎหมายดังกล่าวทั้งฉบับและกาหนดขึ้นใหม่เป็นร่างพระราชบัญ ญั ติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... และในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะพิเศษ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาควบคแ่ไปกับร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. .... โดยได้ มี ก ารตั ด บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การน าเงิ น ส่ ง คลั ง และข้ อ ยกเว้ น ตามมาตรา 24
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ออกไปก าหนดขึ้ น ใหม่
ไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ส่งผลให้บทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
ที่ได้รับในลักษณค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์และจาเป็นต้องจ่ายเพื่อบแรณะทรัพย์สิน
หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมาตามนัยมาตรา 24 วรรคสี่ (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ ยนไปบั ญญั ติไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แทน
(มาตรา 34)
โดยที่ พระราชบั ญ ญั ติวินัยการเงินการคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้กาหนดบทเฉพาะกาล
ให้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ให้ มี ผ ลใช้ บั งคั บ ต่ อ ไปเท่ าที่ ไม่ ขั ด หรือ แย้ งกับ กฎหมายนี้ และให้
ดาเนิน การออกระเบีย บข้อบั งคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ ให้แล้วเสร็จเพื่อให้ มีผลใช้บังคับภายใน
หนึ่ งปี นั บ แต่วั น ที่พระราชบั ญ ญั ติใช้บังคับ (มาตรา 86) ดังนั้น จึงเห็ นควรจัดให้ มีโครงการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลือง
แห่ งทรัพย์สินและจาเป็นต้องจ่ายเพื่อบแรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมาตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ส่วนราชการมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
เงินที่ส่วนราชการได้รับ ในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจาเป็นต้องจ่าย
เพื่อบแรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา ที่ถแกต้ อง เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ต่อไป
2. สาระสาคัญ
เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับในลักษณะค่าชดใช้
ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจาเป็นต้องจ่ายเพื่อบแรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สิน
คืนมาเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
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3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2560 ถึง มีนาคม 2562
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ส่วนราชการมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับในลักษณะค่าชดใช้
ความเสียหายหรือสื้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจาเป็นต้องจ่ายเพื่อบแรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืน
มาที่ถแกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
โดยที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 86 วรรคสอง กาหนดให้
การด าเนิ น การออกระเบี ย บ ข้ อบั งคั บ ประกาศ หรื อหลั กเกณฑ์ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ต้องด าเนิ น การให้ แล้ ว เสร็จ เพื่ อให้ มี ผ ลใช้บั งคับ ภายในหนึ่ งปี นั บ แต่วัน ที่ พ ระราชบัญ ญั ตินี้ ใช้บั งคั บ
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการฯ จึงต้องสอดคล้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดด้วย
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกฎหมาย
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10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
100 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยงานของรัฐมีหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงิน
ที่ส่วนราชการได้รับในลักษณะ
ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน
และจาเป็นต้องจ่ายเพื่อบแรณะ
ทรัพย์สินคืนมาถือปฏิบัติ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561
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ที่ดำเนินกำร

ที่

เพือ่ เสนอกระทรวงการคลัง

4. เสนออธิบดีฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

และจาเป็นต้องจ่ายเพือ่ บูรณะทรัพย์สนิ หรือจัดให้ได้ทรัพย์คนื มา

ได้รับลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สนิ

3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตเิ กี่ยวกับเงินทีส่ ว่ นราชการ

ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

2. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลาง

1. ศึกษา และรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง

แผนงำน/โครงกำร

ร้อยละ

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

10 10

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

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ร้อยละ 20 20 20 20

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมำตำมพระรำชบัญญัตวิ ิธกี ำรงบประมำณ พ .ศ. 2502 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม

4.6 โครงกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั เิ กี่ยวกับเงินทีส่ ่วนรำชกำรได้รับในลักษณะค่ำชดใช้ควำมเสียหำยหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจำเป็นต้องจ่ำยเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

ลำดับ
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4.7 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับตามโครงการช่วยเหลือ
หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด
หรือบุคคลใดตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสานักงบประมาณได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเลิ กกฎหมายดังกล่าวทั้งฉบั บและกาหนดขึ้นใหม่เป็นร่างพระราชบัญ ญั ติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... และในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะพิเศษ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาควบคแ่ไปกับร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. .... โดยได้ มี ก ารตั ด บทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ การน าเงิ น ส่ ง คลั ง และข้ อ ยกเว้ น ตามมาตรา 24
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ออกไปก าหนดขึ้ น ใหม่
ไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
ส่งผลให้บทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินที่ได้รับตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ
องค์ก ารสหประชาชาติ ทบวงการช านาญพิ เศษแห่ งสหประชาชาติ องค์ การระหว่างประเทศอื่น ใด
หรือบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นเงินให้กแ้หรือให้เปล่า รวมทั้งเงินที่ส่วนราชการได้รับสืบเนื่องจากโครงการช่วยเหลือ
หรือร่วมมือเช่นว่านั้น ตามนัยมาตรา 24 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนไปบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แทน
(มาตรา 34)
โดยที่ พระราชบั ญ ญั ติวินัยการเงินการคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้กาหนดบทเฉพาะกาล
ให้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ให้ มี ผ ลใช้ บั งคั บ ต่ อ ไปเท่ าที่ ไม่ ขั ด หรือ แย้ งกับ กฎหมายนี้ และให้
ดาเนิน การออกระเบีย บข้อบั งคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ ให้แล้วเสร็จเพื่อให้ มีผลใช้บังคับภายใน
หนึ่ งปี นั บ แต่วั น ที่พระราชบั ญ ญั ติใช้บังคับ (มาตรา 86) ดังนั้น จึงเห็ นควรจัดให้ มีโครงการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบั ติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใดตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ส่วนราชการมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับตาม
โครงการความช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด
ที่ถแกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ต่อไป
2. สาระสาคัญ
เป็ น การปรับ ปรุงหลั กเกณฑ์ และวิธีป ฏิบัติเกี่ยวกับ เงินที่ ส่ วนราชการได้รับตามโครงการ
ช่ว ยเหลื อหรือร่ว มมือกับ รัฐ บาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศอื่น ใด หรือบุคคลใด เพื่อให้
ส่วนราชการถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
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3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2560 ถึง มีนาคม 2562
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ส่ ว นราชการมี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ เงิน ที่ ส่ ว นราชการได้ รั บ ตามโครงการ
ช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด ที่ถแกต้อง
เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
โดยที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 86 วรรคสอง กาหนดให้
การด าเนิ น การออกระเบี ย บ ข้ อบั งคั บ ประกาศ หรื อหลั กเกณฑ์ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ต้ อ งด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ เพื่ อ ให้ มี ผ ลใช้ บั งคั บ ภายในหนึ่ งปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการฯ จึงต้องสอดคล้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดด้วย
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกฎหมาย
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10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
100 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยงานของรัฐมีหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงิน
ที่ส่วนราชการได้รับตามโครงการ
ช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาล
ต่างประเทศองค์การระหว่าง
ประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด
ถือปฏิบัติสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
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ที่ดำเนินกำร

ที่

ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

แผน

ร้อยละ

องค์การระหว่างประเทศอื่นใดหรือบุคคลใด

เพือ่ เสนอกระทรวงการคลัง

4. เสนออธิบดีฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ร้อยละ

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

10 10

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

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ ร้อยละ 20 20 20 20

3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตเิ กี่ยวกับเงินทีส่ ว่ นราชการ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

หรือบุคคลใดตำมพระรำชบัญญัตวิ ิธกี ำรงบประมำณ พ .ศ. 2502 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม

4.7 โครงกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั เิ กี่ยวกับเงินทีส่ ่วนรำชกำรได้รับตำมโครงกำรช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบำลต่ำงประเทศ องค์กำรระหว่ำงประเทศอื่นใด

2. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลาง

1. ศึกษา และรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
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4.8 โครงการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ....
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสานักงบประมาณได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเลิกกฎหมายดังกล่าวทั้งฉบับและกาหนดขึ้นใหม่ เป็นร่างพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... และในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะพิเศษ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาควบคแ่ไปกับร่างพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. .... โดยได้ มี ก ารตั ด บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 21 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกไปและกาหนดขึ้นใหม่ไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ส่งผลให้บทบัญญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในส่วนของการกาหนดระเบียบ
หรือข้อบั งคับว่าด้วยเงินทดรองราชการ ตามนัยมาตรา 21 (5) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม เปลี่ ยนไปบั ญ ญั ติ ไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ
พ.ศ. 2561 แทน (มาตรา 41)
โดยที่ พระราชบั ญ ญั ติวินัยการเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้กาหนดบทเฉพาะกาล
ให้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายนี้ และให้ดาเนินการ
ออกระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ ให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในหนึ่งปีนับแต่
วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ใช้ บั ง คั บ (มาตรา 86) ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ควรจั ด ให้ มี โครงการยกร่ า งระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. .... เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการที่ถแ กต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ต่อไป
2. สาระสาคัญ
เป็นการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2560 ถึง มีนาคม 2562
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5. งบประมาณ
120,000 บาท งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
120,000
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ส่วนราชการมี ระเบี ยบเพื่อรองรับวิธีปฏิ บัติเกี่ยวกับการใช้ จ่ายเงินทดรองราชการที่ ถแกต้อง
เหมาะสม และสอดคล้องตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
โดยที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 86 วรรคสอง กาหนดให้
การด าเนิ น การออกระเบี ย บ ข้ อบั งคั บ ประกาศ หรื อหลั กเกณฑ์ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ต้ อ งด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ เพื่ อ ให้ มี ผ ลใช้ บั งคั บ ภายในหนึ่ งปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการฯ จึงต้องสอดคล้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดด้วย
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกฎหมาย
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
100 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
สวนราชการมีระเบียบ
เพื่อรองรับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
ที่ถแกต้อง เหมาะสม
และสอดคล้องตามบทบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561
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ที่ดำเนินกำร

ที่

เพือ่ เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีฯ

5. เสนออธิบดีฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

พ.ศ. .... และรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง

4. ยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ

ร้อยละ

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

4.8 โครงกำรยกร่ำงระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ .ศ. ....
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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ร้อยละ 20 20 20

แผน

ยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ

พ.ศ. ....

แผน

ร้อยละ

3. วิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ นามาเป็นแนวทางในการ

แผน

ร้อยละ

ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

2. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลาง

1. ศึกษา และรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
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4.9 โครงการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ....
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสานักงบประมาณได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเลิ กกฎหมายดังกล่าวทั้งฉบับและกาหนดขึ้นใหม่เป็นร่างพระราชบัญ ญั ติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... และในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะพิเศษ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาควบคแ่ไปกับร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. .... โดยได้ มีก ารตัด บทบั ญ ญั ติม าตรา 21 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกไปและกาหนดขึ้นใหม่ไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ส่งผลให้บทบัญญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในส่วนของการกาหนดระเบียบ
หรือข้อบังคับว่าด้วยเงินทดรองราชการ ตามนัยมาตรา 21 (5) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่ แ ก้ไขเพิ่ ม เติ ม เปลี่ ยนไปบั ญ ญั ติ ไว้ในพระราชบั ญ ญั ติ วินั ย การเงิน การคลั งของรัฐ
พ.ศ. 2561 แทน (มาตรา 41)
โดยที่ พระราชบั ญ ญั ติวินัยการเงินการคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้กาหนดบทเฉพาะกาล
ให้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายนี้ และให้ดาเนินการ
ออกระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ประกาศ หรือ หลั ก เกณฑ์ ให้ แ ล้ ว เสร็จ เพื่ อ ให้ มี ผ ลใช้ บั งคั บ ภายในหนึ่ งปี
นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติใช้ บั งคั บ (มาตรา 86) ดั งนั้ น จึงเห็ น ควรจั ด ให้ มี โครงการยกร่างระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผแ้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. .... เพื่อให้
ส่ ว นราชการใช้ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การใช้ จ่ า ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผแ้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่ถแกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 ต่อไป
2. สาระสาคัญ
เป็ นการยกร่ างระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่ อช่วยเหลื อผแ้ ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2560 ถึง มีนาคม 2562
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5. งบประมาณ
120,000 บาท งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
120,000
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ส่ ว นราชการมี ร ะเบี ย บเพื่ อ รองรั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การใช้ จ่ า ยเงิ น ทดรองราชการ
เพื่ อช่ว ยเหลื อผแ้ ป ระสบภั ยพิ บั ติกรณี ฉุกเฉินที่ถแกต้ อง เหมาะสม และสอดคล้ องตามพระราชบัญ ญั ติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
โดยที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 86 วรรคสอง กาหนด
ให้ การด าเนิ นการออกระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ ประกาศ หรือหลั กเกณฑ์ ให้ เป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ต้ อ งด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ เพื่ อ ให้ มี ผ ลใช้ บั งคั บ ภายในหนึ่ งปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการฯ จึงต้องสอดคล้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดด้วย
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกฎหมาย
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
100 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
ส่วนราชการมีระเบียบ
เพื่อรองรับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินทอรองราชการ
ที่ถแกต้อง เหมาะสม และ
สอดคล้องตามบทบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
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ที่ดำเนินกำร

ที่

เพือ่ เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีฯ

5. เสนออธิบดีฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

และรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง

เพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตกิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ. ....

4. ยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ 20 20 20

แผน

ยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ

เพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตกิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ. ....

แผน

ร้อยละ

3. วิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ นามาเป็นแนวทางในการ

แผน

ร้อยละ

ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

ร้อยละ

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

20 10 10
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ร้อยละ

แผน

2. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลาง

1. ศึกษา และรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
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4.10 โครงการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อรองจ่ายตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ พ.ศ. ....
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสานักงบประมาณได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเลิ กกฎหมายดังกล่าวทั้งฉบับและกาหนดขึ้นใหม่เป็นร่างพระราชบัญ ญั ติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... และในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะพิเศษ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาควบคแ่ไปกับร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. .... โดยได้ มีก ารตั ด บทบั ญ ญั ติม าตรา 21 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกไปและกาหนดขึ้นใหม่ไว้ในร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
ส่งผลให้ บทบัญญั ติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในส่วนของการกาหนด
ระเบี ยบหรือข้อบั งคับ ว่าด้ว ยเงิน ทดรองราชการ ตามนั ยมาตรา 21 (5) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนไปบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 แทน (มาตรา 41)
โดยที่ พระราชบั ญญั ติวินั ยการเงินการคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้กาหนดบทเฉพาะกาล
ให้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ให้ มี ผ ลใช้ บั งคั บ ต่ อ ไปเท่ าที่ ไม่ ขั ด หรือ แย้ งกับ กฎหมายนี้ และให้
ดาเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ ให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายใน
หนึ่ งปี นั บ แต่ วัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ใช้ บั งคั บ (มาตรา 86) ดั งนั้ น จึ งเห็ น ควรจั ด ให้ มี โครงการยกร่า ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามโครงการเงินกแ้จากต่างประเทศ พ.ศ. ....
เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการใช้ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การใช้ จ่ ายเงิน ทดรองราชการราชการ
เพื่อรองจ่ายตามโครงการเงินกแ้จากต่างประเทศที่ถแกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ต่อไป
2. สาระสาคัญ
ยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามโครงการเงินกแ้
จากต่างประเทศ พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
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4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2560 ถึง มีนาคม 2562
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ส่วนราชการมีระเบียบเพื่อรองรับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่าย
ตามโครงการเงินกแ้จากต่างประเทศที่ถแกต้ อง เหมาะสม และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
โดยที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 86 วรรคสอง กาหนดให้
การด าเนิ น การออกระเบี ย บ ข้ อบั งคั บ ประกาศ หรื อหลั กเกณฑ์ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ต้ อ งด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ เพื่ อ ให้ มี ผ ลใช้ บั งคั บ ภายในหนึ่ งปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการฯ จึงต้องสอดคล้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดด้วย
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกฎหมาย
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
100 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
ส่วนราชการมีระเบียบ
เพื่อรองรับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินทอรองราชการ
ที่ถแกต้อง เหมาะสม และ
สอดคล้องตามบทบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
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ที่ดำเนินกำร

ที่

เพือ่ เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีฯ

5. เสนออธิบดีฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

และรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง

เพือ่ รองจ่ายตามโครงการเงินกู้ตา่ งประเทศ พ.ศ. ....

4. ยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ

แผน

ร้อยละ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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ร้อยละ 20 20

แผน

ยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ

เพือ่ รองจ่ายตามโครงการเงินกู้ตา่ งประเทศ พ.ศ. ....

แผน

ร้อยละ

3. วิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ นามาเป็นแนวทางในการ

แผน

ร้อยละ

ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

4.10 โครงกำรยกร่ำงระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพื่อรองจ่ำยตำมโครงกำรเงินกู้จำกต่ำงประเทศ พ .ศ. ....

2. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลาง

1. ศึกษา และรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
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ด้านที่ 5 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5.1 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐภายในประเทศ
5.1.1 โครงการเพิ่มสินค้าและคุณลักษณะของสินค้าสาหรับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market : e-Market)
1. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 28 การซื้อหรือการจ้ างกระทาได้ 3 วิธี ดังนี้ 1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2) วิธีคัดเลื อก 3) วิธี
เฉพาะเจาะจง และ ข้อ 29 การซื้อหรือจ้างโดยวิ ธีประกาศเชิญชวนทั่วไปกระทาได้ 3 วิธี ดังนี้ 1) วิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-Market 2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding 3) วิธีสอบราคา ในการนี้
กรมบัญชีกลางจึงพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-Government Procurement :
e-GP อย่ างครบวงจร โดยลดการเผชิญหน้าระหว่างผแ้ ซื้อและผแ้ ขายให้น้อยที่สุด โดยมีเป้าหมายให้ ผแ้ ซื้อ
และผแ้ขายพบกันเฉพาะขั้นตอนการส่งของ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อสินค้า
และบริการ ซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ 30 ได้กาหนดให้การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอี ยดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐานและได้กาหนดไว้ในระบบข้อมแลสินค้า
e-Catalog ต้องดาเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-Market ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ซึ่งผแ้ค้าต้องบันทึกข้อมแลคุณลักษณะสินค้าในระบบ e-Catalog ก่อน จึงจะเสนอราคาด้วยวิธี e–Market ได้
เพื่อให้การจัดซื้อสินค้าด้วยวิธี e-market มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับ
ความต้ องการหน่ วยงานของรั ฐ และผแ้ ค้ ากั บ ภาครั ฐสามารถเข้ าแข่ งขั น ได้ มากยิ่ งขึ้ น กรมบั ญ ชี กลาง
จึงจาเป็นต้องจัดทาแผนและทยอยเพิ่มเติมสินค้าสาหรับการจัดซื้อสินค้าด้วยวิธี e-market อย่างสม่าเสมอ
ซึ่งปั จ จุ บั น ได้เพิ่ ม สิ น ค้ าส าหรับ ให้ ห น่ วยงานของรัฐ จัดซื้อ สิ น ค้าและให้ ผแ้ ค้ากับ ภาครัฐ บัน ทึ กในระบบ
e-Catalog และเสนอราคาด้วยวิธี e-Market จานวน 29 สินค้า ได้แก่ 1) กระดาษถ่ายเอกสาร 2) ผงหมึก
และตลับหมึก 3) แฟ้มเอกสาร 4) เทปกาว 5) ซองเอกสาร 6) Doxazosin ยารักษาภาวะต่อมลแกหมากโต
7) Calcium Carbonate ยาป้องกันและรักษาภาวะขาดแคลเซียม 8) โต๊ะสานักงาน 9) เก้าอี้สานักงาน
10) ลวดเย็บกระดาษ 11) คลิปดาหนีบกระดาษ 12) ไมโครโฟน 13) ตแ้ล็อกเกอร์ 14) ตแ้เก็บเอกสาร
15) โทรทัศน์ 16) ลาโพง 17) เครื่องเย็บกระดาษ 18) เครื่องถ่ายเอกสาร 19) เครื่องขยายเสียง 20)
เครื่องปรับอากาศ 21) เครื่องทาน้าเย็นแบบต่อท่อประปา 22) เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม 23) เครื่องซัก
ผ้าอุตสาหกรรม 24) เครื่องสแกนเนอร์ 25) เครื่องพิ มพ์ 26) เครื่องคอมพิว เตอร์ตั้งโต๊ะส่ว นบุคคล
27) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 28) เครื่องสารองไฟ (USP) และ 29) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ดั ง นั้ น การเพิ่ ม สิ น ค้ า ในระบบ e-Catalog และ ระบบ e-Market จะช่ ว ยให้ บ รรลุ
ตามนโยบายยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
เป้าประสงค์ที่ 3 ในการพัฒนาระบบ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรฐานให้ทันสมัย และเป็นสากลด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง
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2. สาระสาคัญ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 30 ได้กาหนดให้การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อน หรือเป็นสินค้า
หรืองานบริการที่มีมาตรฐานและได้กาหนดไว้ในระบบข้อมแลสินค้า e-Catalog ต้องดาเนินการในระบบ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-Market ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงต้องกาหนด
คุณลักษณะสินค้าในระบบ e-Catalog เพื่อให้ผแ้ค้าต้องบันทึกข้อมแลคุณลักษณะสินค้าในระบบ e-Catalog
สาหรับการเสนอราคาด้วยวิธี e-Market พร้อมทั้งประมวลผลกาหนดสินค้าสาหรับให้หน่วยงานของรัฐ
จัดซื้อสินค้าด้วยวิธี e-Market อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การจัดซื้อสินค้าด้วยวิธี e-Market มีประสิทธิภาพ
ประสิ ทธิผ ล และสอดคล้ องกับ ความต้องการหน่วยงานของรัฐและผแ้ค้ากับภาครัฐสามารถเข้าแข่งขัน
ได้มากยิ่งขึ้น
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. หน่วยงานภาครัฐ
1.1 หน่วยจัดซื้อภาครัฐสามารถจัดซื้อสินค้าและบริการได้ถแกต้องตามวัตถุประสงค์ภายใต้
ราคาที่ยุติธรรม
1.2 หน่วยงานของรัฐมีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มุ่งเน้นที่ลักษณะสินค้าและบริการ ควบคแ่กับ
จานวนวงเงินงบประมาณ ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่มุ่งเน้นที่วงเงินงบประมาณเป็นหลัก
1.3 ลดขั้นตอน และระยะเวลาของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐลง โดยเฉพาะ
สินค้าและบริการที่คุณสมบัติไม่ซับซ้อน
1.4 พั ฒ นาการจั ด ซื้อจัดจ้ างด้ วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิก ส์ ให้ ค รบวงจร โดยให้ ผแ้ ซื้ อ
และผแ้ ข ายเจอกั น น้ อ ยที่ สุ ด หรื อ เจอหน้ ากั น ในขั้ น ตอนการส่ งของ ซึ่ งจะท าให้ เกิ ด ความโปร่ งใสใน
กระบวนการจัดซื้อสินค้าและบริการ
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2. ผแ้ค้าภาครัฐ
2.1 สนับสนุนให้ผแ้ค้าภาครัฐหรือผแ้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างได้สะดวก
และเท่ าเที ย มกั น อี ก ทั้ งช่ ว ยพั ฒ นาสิ น ค้ าและบริก ารให้ มี ค วามเป็ น มาตรฐานส าหรับ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
กับภาครัฐมากยิ่งขึ้นด้วย
2.2 สร้างความเป็นสากลให้กับผแ้ประกอบการของไทยให้มีการดาเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ
และคุ้ น เคยกั บ การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ สร้างขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ให้ ภ าคธุรกิ จ
ของประเทศไทยต่อไป
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการพัสดุภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์มาตรฐานให้
ทันสมัยและเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
จานวนสินค้าที่เพิ่มในระบบ
e-Market

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
9
20 17 15 15 15 15

เกณฑ์การให้คะแนน
1
7

2
9

3
11

4
13

5
15

ผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยจัดซื้อของรัฐสามารถ
จัดซื้อสินค้าและบริการได้ถแกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ภายใต้ราคา
ที่ยุติธรรม
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ที่ดำเนินกำร

ที่

5. แจ้งเวียนสินค้าทีเ่ พิม่ และประกาศที่ www.gprocurement.go.th

ต่ออธิบดีฯ

4. นาเสนอสินค้าทีเ่ พิม่ สาหรับการจัดหาพัสดุดว้ ยวิธี e-Market

ด้วยวิธี e-Market

3. จัดประชุมผู้ผลิตสินค้าทีเ่ พิม่ สาหรับการจัดหาพัสดุ

ทีเ่ ลือกเข้าระบบ e-Market

2. รวบรวมข้อมูล เพือ่ กาหนดคุณลักษณะสินค้าทีจ่ าเป็นของสินค้า

เข้าสู่ระบบ e-Market

1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และเลือกสินค้า

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

10 10
10 10 10

10 10
10 5 5
5 5

10 10
10 10 10

10 10
10 5 5
5 5

10 10
10 10 10

10 10
10 5 5
5 5

10 10
10 10 10

10 10
10 5 5
5 5

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

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

5.1.1 โครงกำรเพิ่มสินค้ำและคุณลักษณะของสินค้ำสำหรับกำรจัดหำพัสดุดว้ ยวิธตี ลำดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market)

5.1.2 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาตามบัญชีข้อมูล
รายการยาและรหัสยาตามมาตรฐานของไทยในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากกรมบัญชีกลางมีภารกิจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในมาตรา 47 ทาหน้าที่จัดทาฐานข้อมแลราคาอ้างอิง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 28 การซื้อหรือการจ้าง กระทาได้ 3 วิธี ดังนี้ 1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2) วิธีคัดเลือก 3) วิธี
เฉพาะเจาะจง และ ข้อ 29 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิ ญชวนทั่วไป กระทาได้ 3 วิธี ดังนี้ 1) วิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-Market 2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding 3) วิธีสอบราคา ในการนี้
กรมบั ญ ชีกลางกาหนดให้ ส ถานพยาบาลนารหั ส มาตรฐานบัญ ชีข้อมแล และรหั สยามาตรฐานไทย TMT
ในชั้นมาตรฐาน Generic Product Use (GPU) และให้ผแ้ขายใช้รหัสในชั้น Trade Product Use (TPU)
ระบุในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว โดยกาหนดให้สถานพยาบาลที่จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
ต้องระบุ รหัส บัญ ชียา TMT ก่อนจึงจะจัดซื้อจัดจ้างได้ เพื่อให้ กรมบัญชีกลางวิเคราะห์ได้ว่ายาชนิดใด
และคุณลักษณะใดบ้างที่โรงพยาบาลมีการจัดซื้อ อันจะนาไปสแ่การเปรียบเทียบราคายา รวมทั้งวิเคราะห์
หาราคาอ้างอิงของยาได้อย่างเหมาะสม สามารถนาไปใช้ในการบริหารการใช้ยา กากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบยาอย่างมีประสิทธิภาพ
ปั จ จุ บั น ระบบ e-GP มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มแ ล และพั ฒ นาออกมาในรแป แบบรายงานอยแ่ แ ล้ ว
บางส่วน แต่ยังขาดการนาข้อมแลมาวิเคราะห์สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อกาหนดนโยบายต่าง ๆ ตลอดจน
การน าข้อมแลราคาที่ส่วนราชการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการต่าง ๆ มากาหนดราคาอ้างอิงสาหรับ
ให้ส่วนราชการใช้เป็นฐานข้อมแลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีความโปร่งใส เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริง
และสามารถจั ดซื้อจัดจ้ างได้ในราคายุติธรรม ประกอบกับรหั ส TMT ที่กาหนดให้ ส ถานพยาบาลใช้
ระบุในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามีการเปลี่ยนแปลงอยแ่ตลอดเวลาตามชนิดของยาที่จดทะเบียนใหม่ ดังนั้น
จึงจ าเป็ น ต้องด าเนิ น การจ้ างที่ ป รึ กษาวิเคราะห์ ข้อมแล ราคาอ้างอิงเวชภัณ ฑ์ ยา ตามบัญ ชีบัญ ชีข้อมแ ล
รายการยาและรหั ส ยามาตรฐานของไทย ในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ e-GP
เพื่ อ ก าหนดราคาอ้ างอิ งเวชภั ณ ฑ์ ย าจากฐานข้ อมแ ล การจั ด ซื้อ ยาด้ ว ยรหั ส TMT และสถานพยาบาล
สามารถเลือกใช้รหัส ยาให้ มีความเหมาะสม มีความสะดวกต่อผแ้ใช้งานในระบบ e-Market และระบบ
e-Bidding
2. สาระสาคัญ
1. ทบทวนมาตรฐานบัญชีข้อมแลยาและรหัสยามาตรฐานของไทยใช้อ้างอิงในการเบิกจ่าย
และควบคุมการใช้ยาระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
2. บารุงรักษาบัญชีข้อมแลยาและรหัสยามาตรฐานไทยที่ใช้ในการเบิกจ่ายของระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ
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3. ศึกษาพัฒ นากลไกการปรับปรุงบัญชีข้อมแล ยาและรหัส ยามาตรฐานของไทยเพื่อสนอง
ต่อระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
4. จัดทาบัญชีข้อมแลยาและรหัสยามาตรฐานสาหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เ ชื่อมโยงกับ
รหัสมาตรฐานการเบิกจ่าย
5. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการกาหนดราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยา และจัดทา
รายงานราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาตามบัญชีบัญชีข้อมแลรายการยาและรหัสยามาตรฐานของไทย ในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP
6. บริการถาม-ตอบ และให้ข้อมแลบัญชีข้อมแลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2562
5. งบประมาณ
3,113,800 บาท งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
1,037,933
-

ไตรมาสที่ 3
1,037,933
-

ไตรมาสที่ 4
1,037,934
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. รัฐสามารถกาหนดนโยบายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนระบบบริการสุขภาพ
ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากฐานข้อมแลราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาสะท้อนราคาซื้อขายจริง
ในท้องตลาด นอกจากนี้ยังช่วยให้เห็นภาพของวงจรการจัดซื้อและจาหน่ายยาได้อย่างครบวงจร โดยเริ่ม
ตั้งแต่โรงพยาบาลซื้อยาจากผแ้ผลิตยา ไปจนถึงการจาหน่ายยาของโรงพยาบาลไปยังประชาชนผแ้รับบริการ
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2. กรมบั ญ ชี ก ลางมี ฐ านข้ อ มแ ล บั ญ ชี ข้ อ มแ ล ยาและรหั ส ยามาตรฐานที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
และสามารถใช้อ้างอิงในการเบิกจ่ายและควบคุมการใช้ยาระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. กรมบัญชีกลางมีฐานข้อมแลราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาที่มีมาตรฐานทาให้การจัดซื้อจัดจ้าง
เวชภัณ ฑ์ย าของสถานพยาบาลต่าง ๆ มีประสิทธิภ าพสามารถกากับ ติดตามและตรวจสอบได้อย่าง
มีหลักการ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. สถานพยาบาลสามารถซื้อยาได้ตรงตามความต้องการ มีคุณภาพ ภายใต้ราคาที่เหมาะสม
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการพัสดุภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์มาตรฐานให้
ทันสมัยและเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
ระดับการให้คะแนน
ระดับ 1 กาหนดขอบเขต
ของงาน/โครงการ
ระดับ 2 ดาเนินการจัดจ้าง
ที่ปรึกษาจัดทาสัญญา
ระดับ 3 จัดทาสัญญา
ระดับ 4 1) จัดส่งข้อมแลที่มีการ
ปรับปรุงบัญชีข้อมแลยาและ
รหัสยามาตรฐานของไทย
ตามรอบระยะเวลาที่มี
การปรับปรุง 2) รายงาน
ความก้าวหน้าการปรับปรุงบัญชี
ข้อมแลยาและรหัสยามาตรฐาน
ของไทยพร้อมแผ่นซีดีรอม
3) รายงานความก้าวหน้า
แนวทางการกาหนดราคากลาง
อ้างอิงเวชภัณฑ์ยาและสแตร
การคานวณจากฐานข้อมแลรหัส
TMT ในระบบ e-GP ครั้งที่ 1
และ ครั้งที่ 2

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
5
-

เกณฑ์การให้คะแนน
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
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เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ระดับ 5 1) ส่งข้อมแลที่มีการ
ปรับปรุงบัญชีข้อมแลยาและ
รหัสยามาตรฐานของไทย
ตามรอบระยะยเวลาที่มีการ
ปรับปรุง 2) รายงานการ
ปรับปรุงบัญชีข้อมแลยาและ
รหัสยามาตรฐานของไทย
ฉบับสมบแรณ์พร้อมแผ่นซีดีรอม
3) รายงานแนวทางการกาหนด
ราคากลางอ้างอิงเวชภัณฑ์ยา
และสแตรการคานวณจาก
ฐานข้อมแลรหัส TMT ในระบบ
e-GP (ฉบับสมบแรณ์) 4) ส่งมอบ
รายงานการให้บริการถามตอบ
และให้ข้อมแลบัญชีกและรหัสยา
มาตรฐานของไทย
ผลลัพธ์ (Outcome)
มีฐานข้อมแลบัญชีข้อมแลยา
และรหัสยามาตรฐานที่เป็น
ปัจจุบัน และสามารถใช้อ้างอิง
ในการเบิกจ่ายและควบคุม
การใช้ยาระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ที่ดำเนินกำร

ที่

6.

5.

4.

ร้อยละ

ร้อยละ

ตามรอบระยะเวลาทีม่ ีการปรับปรุง

ตามรอบระยะเวลาทีม่ ีการปรับปรุง

และรหัสยามาตรฐานของไทย

- ส่งมอบรายงานการให้บริการถามตอบและให้ขอ้ มูลบัญชียา

ในระบบ e-GP ฉบับสมบูรณ์

เวชภัณฑ์ยา และสูตรการคานวณ จากฐานข้อมูลรหัส TMT

- รายงานความก้าวหน้าตามแนวทางการกาหนดราคากลางอ้างอิง

และรหัสยามาตรฐานของไทย พร้อมแผ่นซีดรี อม

- รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงบัญชีขอ้ มูลยา

แผน

ร้อยละ

- ส่งข้อมูลทีป่ รับปรุงบัญชีขอ้ มูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย

ในระบบ e-GP ครั้งที่ 2

เวชภัณฑ์ยา และสูตรการคานวณ จากฐานข้อมูลรหัส TMT

- รายงานความก้าวหน้าตามแนวทางการกาหนดราคากลางอ้างอิง

และรหัสยามาตรฐานของไทย พร้อมแผ่นซีดรี อม

- รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงบัญชีขอ้ มูลยา

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

- ส่งข้อมูลทีป่ รับปรุงบัญชีขอ้ มูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย

ในระบบ e-GP ครั้งที่ 1

เวชภัณฑ์ยา และสูตรการคานวณ จากฐานข้อมูลรหัส TMT

- รายงานความก้าวหน้าตามแนวทางการกาหนดราคากลางอ้างอิง

และรหัสยามาตรฐานของไทย พร้อมแผ่นซีดรี อม

- รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงบัญชีขอ้ มูลยา

ตามรอบระยะเวลาทีม่ ีการปรับปรุง

- ส่งข้อมูลทีป่ รับปรุงบัญชีขอ้ มูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย

3. จัดทาสัญญา

2. จัดจ้างทีป่ รึกษา

1. กาหนดขอบเขตงาน/โครงการ

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

10
10 10
10
10 10

5 5 10

5 5 10

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

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

5.1.2 โครงกำรจ้ำงทีป่ รึกษำวิเครำะห์ขอ้ มูลรำคำอ้ำงอิงเวชภัณฑ์ยำตำมบัญชีขอ้ มูลรำยกำรยำและรหัสยำตำมมำตรฐำนของไทยในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

5.2 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างประเทศ
5.2.1 โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
1. หลักการและเหตุผล
จากการที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้สารวจ
ระดับปัญหาการคอร์รัปชั่นประเทศต่าง ๆ เพื่อจัดทาดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions
Index : CPI) ซึ่งพบว่า ล่าสุดประเทศไทยอยแ่ในอันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก
และประเทศไทยอยแ่ในอันดับที่ 3 ได้คะแนนเพียง 35 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
ประเทศไทยตามหลังประเทศสิงคโปร์ที่ได้คะแนนถึง 84 คะแนน และประเทศมาเลเซียที่ได้คะแนน 52 คะแนน
ซึ่งอยแ่ในอันดับที่ 7 และ 50 ของการจัดอันดับทั้งหมด ถือว่าภาพลักษณ์ด้านปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศไทย
ยังอยแ่ในเกณฑ์ที่รุนแรง ขาดความโปร่งใส โดยเงินงบประมาณของภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีมีมแลค่าสแงประมาณ 8.33 แสนล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รวมทั้งมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวต้อ งมีความโปร่งใส เพื่อให้การใช้จ่ายเงินของภาครัฐมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างประเทศในการ
เข้ามาลงทุนในโครงการที่สาคัญของประเทศไทย
เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารราชการได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่ นอย่างยั่งยืน และรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่น ดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นสร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้าในสังคม ไม่จแงใจ
ให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลแกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต
ควบคแ่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่า
เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงกาหนดให้
ยุทธศาสตร์รัฐบาลการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานดังกล่าว
และเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติเสนอให้นาแนวทางการใช้ระบบข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันที่เป็นลายลักษณ์อักษร
กาหนดให้มีการลงนามร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่จะเข้าเสนอราคาในการจัดซื้อ

98

จัดจ้างภาครัฐว่า จะร่วมกันทาให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีบุคคลที่ 3
ที่มาจากภาคประชาสังคมร่วมเป็นผแ้สังเกตการณ์ (Observer) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังนั้น การนาข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ ายงบประมาณ และยกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เนื่องจาก
ได้ รั บ การตรวจสอบกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง การด าเนิ น โครงการ และการใช้ จ่ ายโครงการจาก
ภาคประชาสังคมโดยผ่านบุ คคลที่ 3 (ผแ้สังเกตการณ์ ) สร้างความเชื่อมั่นให้ กับภาคเอกชนที่จะเข้าร่วม
เสนอราคาโครงการของรัฐ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง
อีกทั้ งจะเป็ น การส่ งผลต่อการจั ดทาดั ชนี ชี้วัดภาพลั กษณ์ คอร์รัป ชัน (CPI) ของประเทศไทย ส่ งเสริม
ภาพลั ก ษณ์ ข องประเทศในการลงทุ น ของนั กลงทุ น ต่ างชาติ และส่ งผลต่ อเศรษฐกิ จของประเทศใน
ภาพรวม ประกอบกับ พระราชบั ญ ญั ติการจัด ซื้อจัด จ้างและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ได้
กาหนดให้ หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผแ้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต มีหน้าที่
ในการก าหนดแนวทาง วิธีก ารจั ด ท าข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรมและวิธี การอื่ น เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทั้งนี้ โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) จั ดทาขึ้นบนพื้ นฐานของข้อมแลที่สอดรับ
กับกรอบแนวความคิดในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ภายใต้ยุทธศาสตร์คณะรักษา
ความสงบแห่ ง ชาติ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงการคลั ง พร้ อ มทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ เช่ น
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังนี้
1. พระราชบัญญัติข้อมแล ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 หมวด 1 การเปิดเผยข้อมแล
ข่าวสาร ได้กาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการเปิดเผยข้อมแลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือ งที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 2 การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา 8 (2) การปฏิบัติภารกิจ
ของส่ ว นราชการต้ อ งเป็ น ไปโดยซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต สามารถตรวจสอบได้ แ ละมุ่ ง ให้ เกิ ด ประโยชน์ สุ ข
แก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แก่ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
สแ่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
อย่างยั่งยืน
4. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 2 การมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนและผแ้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
5. สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เรื่องการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. สอดคล้องแผนปฏิรแปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรแปที่ 2 ด้านการป้องปราม
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7. สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและการแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริห ารจั ดการในภาครัฐการป้องกัน
การทุจิตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
8. สอดคล้องยุ ทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางการคลัง และยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของรัฐ
9. สอดคล้องยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เรื่องปราบปรามการทุจริต
10. สอดคล้ องยุ ทธศาสตร์กรมบั ญชีกลาง ระยะ 20 ปี ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2565 ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2. สาระสาคัญ
1. จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผแ้สังเกตการณ์ที่ปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ที่เข้า
ร่วมดาเนินการตามข้อตกลงคุณธรรม
2. จ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรมผแ้สังเกตการณ์
3. จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผแ้สังเกตการณ์
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการเป็นผแ้สังเกตการณ์
โดยเทีย บเคียงตามพระราชกฤษฏีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับ 3) พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม
และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกาหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ย
ประชุมเป็ น รายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และ
เป็นรายครั้งสาหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการ และผแ้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2553 โดยขอทาความตกลง
กับ กระทรวงการคลัง ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0406.4/38400 ลงวันที่ 23 กันยายน 2558
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0406.4/39453 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยกาหนด
ให้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554
โดยให้เบิกในอัตราผแ้ดารงตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ธันวาคม 2558 ถึง กันยายน 2565
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5. งบประมาณ
75,526,570 บาท วงเงิ น ที่ ก าหนดไว้ ต ามแผนการปฏิ รแ ป ประเทศด้ า นการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรแปที่ 6
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
550,000
พ.ศ. 2563
4,530,000
พ.ศ. 2564
4,850,000
พ.ศ. 2565
4,960,000

ไตรมาสที่ 2
4,162,500
5,002,320
3,965,000
5,207,320

ไตรมาสที่ 3
4,162,500
5,927,320
5,250,000
6,402,320

ไตรมาสที่ 4
7,775,000
4,211,130
3,950,000
4,621,160

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
การนาข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ และยกระดั บ ความโปร่งใสของโครงการจัด ซื้ อ จัด จ้างของภาครัฐ เนื่ อ งจากได้ รับ การ
ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการดาเนินโครงการ และการใช้จ่ายโครงการจากภาคประชาสังคม
โดยผ่านบุคคลที่ 3 (ผแ้สังเกตการณ์) สร้างความเชื่อมั่นให้ กับภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมเสนอราคาโครงการ
ของรัฐ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นการส่งผล
ต่อการจัดทาดัช นีชี้วัดภาพลักษณ์ คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ
ในการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ และส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
1. ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ให้ความร่วมมือในการส่งผแ้สังเกตการณ์เข้าปฏิบัติหน้าที่
3. ผแ้สังเกตการณ์ส่งรายงานการปฏิบัติงานล่าช้า ซึ่งมีผลต่อการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ
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10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ถแกต้อง คุ้มค่า
และตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสแ่ระบบเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
5
5
5
5
5
5
5

เกณฑ์การให้คะแนน
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ผลลัพธ์ (Outcome)
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และยกระดับความโปร่งใส
ของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ของภาครัฐ
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ที่ดำเนินกำร

ที่

5. จัดอบรมตามแนวทางปฏิบัตงิ านให้กบั ผู้สงั เกตการณ์

4. เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้สงั เกตการณ์ทเี่ ข้าปฏิบัตงิ าน

จากหน่วยงานเจ้าของโครงการ

3. รวบรวมรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน

2. แจ้งผลการคัดเลือกโครงการให้กบั หน่วยงานเจ้าของโครงการทราบ

เพือ่ จัดทาข้อตกลงคุณธรรมประจาปี พ.ศ. 2562

1. คัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างและผู้สงั เกตการณืประจาโครงการ

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4
4 4 4 4 4

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4

6 7 7

8

8
6 7 7

8

8
6 7 7

8

8
6 7 7

8

8

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4

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

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

5.2.1 โครงกำรข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

5.2.2 โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
(Construction Sector Transparency Initiative : CoST)
1. หลักการและเหตุผล
Construction Sector Transparency Initiative (CoST) เป็นโครงการริเริ่มโดยประเทศอังกฤษ
ปัจจุบันมีสมาชิก 15 ประเทศ ได้แก่ อัฟกานิสถาน บอตสวานา เอลซัลวาดอร์ เอธิโอเปีย กัวเตมาลา
ฮอนดแรัส มาลาวี ฟิลิปปิ นส์ แทนซาเนีย ไทย ยแกันดา ยแเครน อังกฤษ เวียดนาม และแซมเบีย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยกาหนดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมแลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสแ่สาธารณชน
ในทุ ก ๆ ระยะของการด าเนิ น การ โดยมี ก ระบวนการตรวจสอบความถแ กต้ อ งของข้ อ มแ ล ที่ เปิ ด เผย
โดยคณะทางานตรวจสอบข้อมแล (Assurance Team) และแปรให้อยแ่ในรแปของภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผแ้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถเข้าใจได้ และใช้ข้อมแลเหล่านี้เพื่อเรียกร้องให้เกิดการเอาผิดกับผแ้มีหน้าที่
รับผิดชอบได้ในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้าง ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณในอนาคต ทั้งนี้
ได้กาหนดให้คณะทางานตรวจสอบข้อมแล (Assurance Team) รายงานผลการตรวจสอบข้อมแลโครงการ
ต่อกลุ่มผแ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Multi-Stakeholder Group : MSG) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนของภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก CoST เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 โดยคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้าง
ภาครั ฐ (CoST Committee) ตามความเห็ น ของคณะกรรมการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ โดยมี
ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และกรมบัญชีกลางเป็นเลขานุการ เพื่อกากับการดาเนินงานโครงการ
CoST ของประเทศไทย
ทั้ งนี้ เพื่ อให้ การด าเนิ นการโครงการ CoST เป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพและสอดคล้ อง
ตามหลักเกณฑ์ที่ CoST กาหนดที่สาคัญประการหนึ่งคือการกาหนดให้ต้องมีคณะทางานตรวจสอบข้อมแล
(Assurance Team) เป็นบุคคลภายนอกที่เป็นผแ้เชี่ยวชาญ มีความรแ้ และประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการ
ก่อสร้างภาครัฐในหลากหลายวิชาชีพ เช่น วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี นักบริหาร นักเศรษฐศาสตร์
นักสังคม เป็นต้น เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบข้อมแลที่มีการเปิดเผยโดยหน่วยงานเจ้าของโครงการ และ
จัดทารายงานผลการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน รายงานต่อคณะกรรมการ CoST และรายงาน
ต่อ CoST International ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ได้เห็นชอบแนว
ทางการด าเนิ น การตามหลั ก การของ CoST ในส่ ว นของคณะท างานตรวจสอบข้ อ มแ ล โดยให้
กรมบัญชีกลางขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพื่อดาเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อทาหน้าที่เป็น
คณะทางานตรวจสอบข้อมแล เพื่ อให้ กลุ่ มบุ คคลภายนอกหลากหลายวิชาชี พท าหน้าที่เป็ นคณะท างาน
ตรวจสอบข้อมแลตามที่ CoST กาหนด ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาโครงการ เพื่อทาหน้าที่
เป็นคณะทางานตรวจสอบข้อมแลโครงการ CoST
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ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 18 มกราคม 2561 คณะกรรมการ CoST ได้ มี ม ติ ให้ ข ยายการด าเนิ น การ
โครงการ CoST ไปยังราชการส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนในภแมิภาคต่าง ๆ ได้เข้ามา
มีส่ วนร่วมตรวจสอบกระบวนการจั ดซื้อจัดจ้างขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
คณะกรรมการ CoST เห็ น ว่าโครงการก่ อ สร้างของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่น เป็ น โครงการที่ มี ผ ลกระทบ
โดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ ประชาชนควรมีโอกาสร่วมสังเกตการณ์ ให้ความเห็นหรือร้องเรียนปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดจากโครงการก่อสร้างของท้องถิ่นได้ ซึ่งจะทาให้กระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มี ค วามชั ด เจนมากกว่ าโครงการขนาดใหญ่ ข องราชการส่ ว นกลาง ดั งนั้ น คณะกรรมการฯ จึ งได้
มอบหมายกรมบั ญ ชีกลางในฐานะเลขานุ การของคณะกรรมการ CoST ให้ ห น่วยงานในส่ วนภแมิภ าค
ของกรมบั ญ ชีกลาง ได้แก่ ส านั กงานคลังเขต จานวน 9 เขต และส านักงานคลั งจังหวัด 76 จังหวัด
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนโครงการ CoST ในส่วนภแมิภาค โดยในปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างจาก
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ CoST ทั้งสิ้นจานวน 150 โครงการ
ดังนั้น โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency
Initiative : CoST) จั ด ท าขึ้น บนพื้ น ฐานของข้อมแ ล ที่ ส อดรับ กั บหลั กการ นโยบาย และยุท ธศาสตร์
ในเรื่องต่าง ๆ โดยสอดคล้องกับกรอบแนวความคิดในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง
ดังนี้
1. พระราชบัญญัติข้อมแลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 หมวด 1 การเปิดเผยข้อมแล
ข่าวสารได้กาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการเปิดเผยข้อมแลข่าวสารให้ประชาชนทราบ
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 2 การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา 8 (2) การปฏิบัติภารกิจ
ของส่ ว นราชการต้ อ งเป็ น ไปโดยซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต สามารถตรวจสอบได้ แ ละมุ่ ง ให้ เกิ ด ประโยชน์ สุ ข
แก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศ และท้องถิ่น
3. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
4. แผนปฏิ รแ ป ประเทศด้ านการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ประเด็นปฏิรแปที่ 2 ด้านการป้องปราม ข้อ 3.5 โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโครงการใดที่อยแ่ในความสนใจ
ของประชาชนหรืออาจเกิดความไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่
โดยนาหลักการของข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือระบบความโปร่งใสในงานก่อสร้าง (Construction
Sector Transparency Initiative - CoST) ที่ป ราศจากการทุจริตมาใช้ตรวจสอบงานก่อสร้างภาครัฐ
โดยจั ดให้ มี การเปิ ด เผยรายละเอี ย ดมาตรฐานการก่อ สร้างตามคุ ณ ลั กษณะของโครงการที่ คล้ ายคลึ ง
และเทียบเคียงกันได้ เพื่อให้สามารถติดตามมาตรฐานการก่อสร้างโครงการที่ดาเนินการอยแ่เป็นประจา
5. แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 ด้ า นการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ทางเศรษฐกิจ และการแข่ งขัน ได้อย่างยั่งยืน และการบริห ารจัดการในภาครัฐ การป้ องกัน การทุจิ ต
และประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

105

6. ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังและการสนับสนุน
ความสามารถในการแข่งขัน
7. ยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง ระยะ 20 ปี ช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2565 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ระบบการเปิดเผยข้อมแลโครงการก่อสร้างตามแนวทางของ CoST
2. สาระสาคัญ
1. จัดทาร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) เพื่อจ้างที่ปรึกษาเป็นคณะทางาน
ตรวจสอบข้อมแล (Assurance Team) โดยที่ปรึกษาจะต้องเป็นผแ้เชี่ยวชาญ มีความรแ้ และประสบการณ์
เกี่ ย วกั บ โครงการก่ อ สร้ า งภาครั ฐ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบข้ อ มแ ล โครงการ CoST ที่ มี ก ารเปิ ด เผย
โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการและจัดทารายงานเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
2. ติดตามการดาเนินงานของที่ปรึกษาโครงการให้เป็นไปตาม TOR และแผนตามสัญญา
จ้างที่ปรึกษาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ตรวจสอบการเปิ ดเผยข้อมแลของโครงการที่ ดาเนิ นการตามโครงการ CoST ให้เป็ น
ไปตามหลักเกณฑ์ที่ CoST กาหนด
2.2 ตรวจสอบความคุ้มค่า ความโปร่งใส และประสิทธิภาพของโครงการที่ดาเนินการ
ตามโครงการ CoST
2.3 จัดทารายงานการตรวจสอบข้อมแลโครงการที่ดาเนินการตามโครงการ CoST
2.4 แปลข้อ มแล ให้ อยแ่ ในรแป ของภาษาที่ เข้ าใจง่าย เพื่ อ ให้ ผแ้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ กกลุ่ ม
สามารถเข้าใจได้ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
2.5 ประเมินการดาเนินการและปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขของโครงการ CoST
2.6 จัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะที่ปรึกษากับหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ดาเนินการ
ตามโครงการ
2.7 เสนอแนะแนวทางการปรั บ ปรุ งการด าเนิ น การโครงการเพื่ อ เพิ่ ม ความโปร่ งใส
ความคุ้มค่า และประสิทธิภาพในการดาเนินการโครงการ CoST
3. จั ดสรรเงินให้ ส านั กงานคลั งจั งหวั ดทั่ วประเทศ เพื่ อเป็ นค่ าใช้ จ่ายในลงพื้ นที่ โครงการ
ก่ อสร้ างที่ เข้ าร่ วมโครงการ CoST ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นในทุ กรายไตรมาส เพื่ อตรวจสอบ
ความคืบหน้าโครงการ และจะต้องจัดเวทีภาคประชาชน จานวน 1 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา
และผลกระทบจากโครงการก่ อสร้ าง ดั งกล่ าว จากประชาชนที่ อยแ่ บริ เวณโดยรอบโครงการก่ อสร้ าง
หรือประชาชนที่เป็นผแ้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ รวมทั้งเสริมสร้างความรแ้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์
โครงการ CoST ให้กับประชาชนในพื้นที่รับทราบ
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3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
29,730,980 บาท งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
186,690
พ.ศ. 2564
186,960
พ.ศ. 2565
186,960

ไตรมาสที่ 2
1,635,560
3,257,996
3,257,996
3,257,996

ไตรมาสที่ 3
1,635,560
3,351,996
3,351,996
3,351,996

ไตรมาสที่ 4
817,780
1,750,678
1,750,678
1,750,678

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ผู้ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
บทบาทที่เกี่ยวข้อง
จากโครงการ
รัฐบาลและประเทศไทย
ยกระดั บ ความโปร่ ง ใสของโครงการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และส่ งเสริม
ภาพลักษณ์ของประเทศ ยกระดับ CPI
กรมบัญชีกลาง
ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการกากับและดแแลนโยบาย
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ของประเทศให้ เ กิ ด ความโปร่ งใส
และการทุจริตคอร์รัปชัน ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดิน
ให้เกิดประโยชน์สแงสุด
หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ
ในฐานะหน่ วยงานที่ ต้ องปฏิ บั ติ ตามระเบี ย บการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครอง
และมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผแ้ซื้อสินค้าและบริการ จะได้ยกระดับ
ส่วนท้องถิ่น)
ความโปร่งใสของหน่วยงานลดการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องจากมี
การเปิดเผยข้อมแลทุกขั้นตอน และมีประชาชนติดตามตรวจสอบ
ภาคเอกชน (ผแ้ประกอบการไทย)
ในฐานะผแ้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ยในตลาดภาครัฐ (ผแ้ เสนอขายสิ นค้ า
และบริการให้กับหน่วยงานภาครัฐ) มีความมั่นใจในการแข่งขัน
ในตลาดภาครัฐว่าจะมีความโปร่งใสเป็นธรรม
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ผู้ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
จากโครงการ
ประชาชนทั่วไป

บทบาทที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะผแ้เสียภาษี ซึ่งเป็นที่มาของเงินงบประมาณสาหรับการ
จัดซื้อ/จัดจ้างสินค้า/บริการ เพื่อใช้ในการบริห ารงานราชการ
และในฐานะผแ้ รั บ บริ ก ารของภาครั ฐ จะมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ตรวจสอบโครงการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ แสดงความคิ ด เห็ น
หรือแจ้งปัญหาอุปสรรคจากการก่อสร้างต่อหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ

7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้อ งได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ พร้อ มทั้ งหน่ ว ยงานเจ้าของโครงการก่ อ สร้างต้อ งให้
ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมแล
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ถแกต้อง คุ้มค่า
และตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสแ่ระบบเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
5
5
5
5
5
5
5

เกณฑ์การให้คะแนน
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ผลลัพธ์ (Outcome)
มีการเปิดเผยข้อมแลตามแนวทาง
CoST และมีความโปร่งใส
มากขึ้น
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5. รายงานผลการตรวจสอบฉบับประชาชน

4. ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ สุ่มตรวจโครงการก่อสร้างทีเ่ ข้าร่วมโครงการ CoST

ของกรมบัญชีกลาง

3. เปิดเผยข้อมูลโครงการทีเ่ ข้าร่วมโครงการ CoST ในระบบ CoST

และแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

โครงการ CoST
2. คัดเลือกโครงการก่อสร้างทีเ่ ข้าร่วมโครงการ CoST

ร้อยละ

แผน

ที่ดำเนินกำร

ที่

แผน

1. จ้างทีป่ รึกษาฯ เพือ่ เป็นคณะทางานในการตรวจสอบข้อมูล

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

4 4 4 4 4 4
8 8

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3

7 7 7

4 4 4 4 4 4
8 8

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3

7 7 7

4 4 4 4 4 4
8 8

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3

7 7 7

4 4 4 4 4 4
8 8

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3

7 7 7

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

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

5.2.2 โครงกำรควำมโปร่งใสในกำรก่อสร้ำงภำครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST)

ด้านที่ 6 ด้านบัญชีภาครัฐ
6.1 โครงการกาหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
เรื่องรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
1. หลักการและเหตุผล
กรมบั ญ ชี ก ลางมี แ ผนระยะยาวที่ จ ะพั ฒ นามาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครัฐ ให้ เป็ น ที่ ย อมรั บ
โดยทั่ ว ไป สามารถสะท้ อนให้ เห็ น เหตุ การณ์ ท างบั ญ ชี ที่ เกิ ดขึ้ น ในภาครัฐ ได้ อ ย่างถแ กต้ องตามเนื้ อหา
ที่แท้จริงของเหตุการณ์รวมทั้งเป็นมาตรฐานที่ มีความเป็นสากล โดยใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่าง
ประเทศ (IPSAS) เป็นเกณฑ์อ้างอิง จากการพิจารณาจัดกลุ่ม IPSAS ที่เหมาะสมเพื่อใช้กาหนดมาตรฐาน
การบัญ ชีภ าครัฐของประเทศไทยในระยะแรก พบว่ามี IPSAS จานวน 19 ฉบับ ที่จะเป็นประโยชน์
มีความจาเป็นและสามารถนามาใช้กับสถานการณ์ในประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การบัญชีภาครัฐ
ของประเทศไทยมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ ซึ่ง IPSAS 23 เรื่องรายได้
จากรายการไม่แลกเปลี่ยนเป็นมาตรฐานฉบับหนึ่งในจานวน IPSAS 19 ฉบับ ดังกล่าว
ในปั จ จุ บั น หลั ก การและนโยบายบั ญ ชี เรื่ อ งการรั บ รแ้ ร ายได้ ที่ ใ ช้ ใ นการท างบการเงิ น
ของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่กาหนดเกณฑ์การรับรแ้รายได้
และการวัดมแลค่ารายได้ สาหรับรายได้บางประเภทโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น แต่ IPSAS ที่ใช้เป็นเกณฑ์
อ้างอิงในการจัดทามาตรฐานการบัญชีภาครัฐครอบคลุมรายได้ทั้งหมดโดยแยกเป็น 2 กรณี คือ รายได้
จากรายการแลกเปลี่ยน ซึ่งกรมบัญชีกลางได้จัดทามาตรฐานการบัญชีภาครัฐแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (มาตรฐานการบั ญ ชีภ าครัฐ ฉบั บ ที่ 9 เรื่องรายได้จากรายการแลกเปลี่ ยน) และรายได้
จากรายการไม่แลกเปลี่ยนที่จะจัดทามาตรฐานการบัญชีภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
ในปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานภาครั ฐ บางแห่ ง มี ร ายได้ จ ากรายการไม่ แ ลกเปลี่ ย นของหน่ ว ยงานจ านวนมาก
เช่น รายได้เงินงบประมาณ รายได้จากเงินกแ้ของรัฐบาลเพื่อพัฒนาโครงสร้ างเศรษฐกิจและสังคม รายได้
จากการบริจาค เป็นต้น นโยบายการบัญชีในเรื่องนี้ที่ใช้อยแ่ในปัจจุบันยังไม่เคยมีการทบทวนปรับปรุง
ให้ทันสมัยและในปัจจุบั น ยังไม่มีมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐที่กาหนดหลักการเกี่ยวกับการบันทึกบัญ ชี
การวัดมแลค่า การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมแลของรายได้บางรายการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้
งบการเงิ น ของหน่ ว ยงานมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผแ้ ใช้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ด้ ว ยความส าคั ญ
ของรายการรายได้ จ ากรายการไม่ แ ลกเปลี่ ย นดั ง กล่ า วข้ า งต้ น กรมบั ญ ชี ก ลาง จึ ง มี ค วามจ าเป็ น
ทีจ่ ะต้องพัฒนามาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่องรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน ขึ้นมาเพื่อให้
รัฐบาลมีข้อมแลเกี่ยวกับสถานะของรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยนที่อยแ่ในรแปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ถแกต้องตามมาตรฐานสากล
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2. สาระสาคัญ
2.1 ศึกษามาตรฐานการบั ญ ชีที่เกี่ยวข้อง และข้อมแลในทางปฏิบัติประกอบการพิจารณา
ร่างมาตรฐานฯ
2.2 เสนอร่างมาตรฐานต่อคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐพิจารณา
2.3 เสนอร่างมาตรฐานต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางพิจารณาต่อไป
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
พัฒ นามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภ าครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การบัญชีในระดับสากล เพื่อให้การแสดงรายการในรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐมีความถแกต้อง
สมบแรณ์ตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และเป็นสากลมากขึ้น
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
หากคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ และนโยบายการบั ญ ชี ภ าครั ฐ เห็ น ชอบ
ให้ปรับขอบเขตมาตรฐานฯ จะปรับเปลี่ยนเป็นนโยบายการบัญชีภาครัฐทดแทน
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองบัญชีภาครัฐ
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10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
- 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจ
ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนาไปปฏิบัติในการ
จัดทารายงานการเงินได้ถแกต้อง
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เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างมาตรฐานการบัญชีของ

เพือ่ พิจารณา

7. เสนอร่างมาตรฐานฯ หรือนโยบายการบัญชีภาครัฐต่ออธิบดีฯ

เพือ่ เตรียมเสนอผู้บริหาร

6. ปรับปรุงร่างมาตรฐานฯ หรือนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

5. เสนอร่างมาตรฐานฯ หรือนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

ร้อยละ

หากคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ปรับขอบเขตเนือ้ หา

ร้อยละ

4. ยกร่างมาตรฐานบัญชีภาครัฐ หรือนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เพือ่ พิจารณา

3. เสนอประเด็นปัญหาของมาตรฐานให้คณะกรรมการมาตรฐานฯ

แผน

แผน

ร้อยละ

2. ศึกษาข้อมูลในทางปฏิบัตเิ พิม่ เติม (หน่วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวข้อง)

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ร้อยละ

ของมาตรฐานและหารือกับทีป่ รึกษาด้านการบัญชีภาครัฐ

ร้อยละ

แผน

แผน

ที่ดำเนินกำร

แผนงำน/โครงกำร

1. ศึกษามาตรฐานการบัญชีทเี่ กี่ยวข้อง ระบุประเด็นปัญหา

ที่

ลำดับ
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5
5

5

5

5

5
10 10

5

10 10

10 10

5
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6.1 โครงกำรกำหนดมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ เรื่องรำยได้จำกรำยกำรไม่แลกเปลี่ยน

6.2 โครงการปฏิรูปบัญชีภาครัฐ
1. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยกระทรวงการคลั ง มี น โยบายที่ จ ะปรับ เปลี่ ย นระบบบริห ารการเงิน การคลั งภาครั ฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบใหม่ทั้งหมดเพื่อทดแทนระบบเดิม เป็นระบบ New
GFMIS Thai และรองรั บ นโยบาย Digital Government ของรั ฐ บาล โดยการปรั บ เปลี่ ย นดั งกล่ า ว
จะส่งผลกระทบต่อรายงานการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ทั้งนี้ เพื่ อให้ การดาเนิ น การจั ดท ารายงานการเงินสามารถสะท้ อนถึงความโปร่งใสในการบริห ารงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
กรมบั ญ ชี ก ลางในฐานะหน่ ว ยงานกลางที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลทางด้ า นการเงิ น
และการบั ญ ชี ภ าครั ฐ จึ งได้จั ด ท าโครงการปฏิ รูป บั ญ ชีภ าครัฐ เพื่ อ รองรับ ระบบ New GFMIS Thai
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
(Fiscal Stimulus) การปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐจัดทาบัญชีและรายงาน
การเงินได้อย่างถูกต้อง สามารถนาไปใช้ในการกาหนดนโยบายการคลั งได้ รวมทั้ง เพื่อนาเสนอผล
การดาเนิ นงาน และฐานะการเงิน ภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐต่อผู้บริห าร เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ ร ายงานการเงิน เปรี ย บเที ย บรายการสิ น ทรัพ ย์ หนี้ สิ น รายได้ และค่ า ใช้ จ่ ายที่ เกิ ด ขึ้ น
ของปีงบประมาณปัจจุบันกับปีงบประมาณก่อน ซึ่งเป็นผลจากการที่หน่วยงานภาครัฐใช้ทรัพยากรที่อยู่
ในความควบคุมดูแล เพื่อปฏิบั ติภ ารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การบริหารงาน
ของผู้บริหารหน่วยงาน
2. สาระสาคัญ
1. ศึกษา รวบรวมข้อมแลที่เกี่ยวข้องกั บกิจกรรมทางการเงิน การบันทึกบัญชีและรายงาน
การเงินของหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดทางบัญชี
3. ออกแบบ กาหนดโครงสร้างผังบัญชี และโครงสร้างหน่วยงานที่นาเสนอรายงานใหม่
4. กาหนดวิธีการบันทึกรายการบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ
5. กาหนดรแปแบบรายงานการเงิน เพื่อใช้ ในการตรวจสอบและใช้ในการบริหารทรัพยากร
ของหน่วยงานของรัฐ
6. กาหนดวิธีการจัดทารายงานการเงินรวมในระดับกระทรวง
7. กาหนดกระบวนการ ขั้นตอนการยกยอด วิธีการนาข้อมแลเข้าสแ่ระบบใหม่
8. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ยกร่างการปฏิบัติงานด้านบัญชี ผังบัญชี รายงานการเงินในระบบ GFMIS
10. ปรับปรุงแก้ไขเสนอผแ้บังคับบัญชา
11. เสนอผแ้บริหาร (รองอธิบดี/ที่ปรึกษาที่ดแแลกองบัญชีภาครัฐ)
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12. สร้างการเรียนรแ้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
13. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีในระบบ GFMIS
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ผั งบั ญ ชี ร องรั บ การจั ด ท ารายงานการเงิน ทุ ก ระดั บ รวมทั้ งรองรั บ การใช้ ป ระโยชน์
เชิงการบริหาร
2. ได้คแ่บัญชีที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสามารถใช้ในการตรวจสอบได้
3. มี ร ายงานส าหรั บ หน่ ว ยงานของรัฐ และผแ้ บ ริห าร เพื่ อใช้ ป ระโยชน์ ในการตรวจสอบ
และวิเคราะห์ข้อมแล
4. สามารถจัดทารายงานการเงินในระดับกระทรวงได้
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองบัญชีภาครัฐ
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10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
100 100 100 100

เกณฑ์การให้คะแนน
1
60

2
70

3
80

4
90

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยงานภาครัฐสามารถ
จัดทาบัญชีและรายงานการเงิน
ได้อย่างถแกต้อง
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บัญชีในระบบ GFMIS

13. การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัตงิ านด้านการ

12. สร้างการเรียนรู้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ

11. นาเสนอรองอธิบดีฯ หรือ ทีป่ รึกษาฯ

10. นาเสนอผู้อานวยการกองบัญชีภาครัฐ พร้อมทัง้ ปรับปรุงแก้ไข

ในระบบ GFMIS

9. ยกร่างการปฏิบัตงิ านด้านบัญชี ผังบัญชี รายงานการเงิน

8. ประชุมหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบใหม่

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

7. กาหนดกระบวนการ ขั้นตอนการยกยอด วิธีการนาข้อมูล

ร้อยละ

และใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

6. กาหนดวิธีการจัดทารายงานการเงินรวมในระดับกระทรวง

5. กาหนดรูปแบบรายงานการเงิน เพือ่ ใช้ในการตรวจสอบ

กับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

4. กาหนดวิธีการบันทึกรายการบัญชีให้สอดคล้อง

ทีน่ าเสนอรายงานใหม่

3. ออกแบบ และกาหนดโครงสร้างผังบัญชีและโครงสร้างหน่วยงาน

ความผิดพลาดทางบัญชี

2. วิเคราะห์ความเสี่ยงทีเ่ ป็นปัจจัยสาคัญทีก่ อ่ ให้เกิด

ทีป่ ฏิบัตงิ านในระบบ GFMIS

ร้อยละ

การบันทึกบัญชีและรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ

ร้อยละ

แผน

แผน

ที่ดำเนินกำร

แผนงำน/โครงกำร

1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงิน

ที่

ลำดับ
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10 10

10 10
5

5 10
5

5 10
10 10
10 10
10 10
10 10
5

5

5
10 10
5
9

9

9

9

9
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9

9

9

9

5

5
9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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6.2 โครงกำรปฏิรูปบัญชีภำครัฐ

6.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีภาครัฐ
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จั ด ท ารายงานการเงิน ประจ าปี งบประมาณ ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น
และงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึง
การก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด ประกอบกับกรมบัญ ชีกลาง
มีการบันทึกบัญชีทั้งในฐานะหน่วยงานของรัฐ และในฐานะหน่วยงานกลางโดยเป็นหน่วยบริหารจัดการ
แทนรั ฐ บาล และหน่ ว ยด าเนิ น การโครงการเพื่ อ รองรั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ ด าเนิ น การตามนโยบาย
ทั้งของกระทรวงการคลังและของรัฐบาลในบัญชีชุดส่วนราชการ
ดังนั้น เพื่อให้กรมบัญชีกลางมีระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพใช้เป็นแนวทางในเชิงป้องกัน
ไม่ให้เกิดข้อคลาดเคลื่อน รวมทั้งลดข้อคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น จึงได้จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบั ญชีภ าครัฐขึ้น เพื่อจะได้มีการกาหนดระบบบัญชีให้มีการควบคุมภายในที่ดี ทาให้การจัดทา
รายงานการเงินมีความถแกต้องมากยิ่งขึ้น
2. สาระสาคัญ
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมแลการจัดทาบัญชีและรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง
2. สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทาระบบบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
3. กาหนดระบบบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
4. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลางตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
6. จัดทาร่างระบบบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
7. เสนอที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชีให้ความเห็นชอบ
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2561 ถึง สิงหาคม 2562
5. งบประมาณ
-
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
มี ร ะบบบั ญ ชีภ าครั ฐ ใช้ เป็ นแนวทางในเชิงป้ องกั น เพื่ อไม่ ให้ เกิ ด ข้อ คลาดเคลื่ อน รวมทั้ ง
ลดข้อคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัดทารายงานการเงินมีความถแกต้อง
7. เงือ่ นไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองบัญชีภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
- 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
60

2
70

3
80

4
90

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
ระบบบัญชีเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการป้องกัน ปรับปรุง แก้ไข
ข้อคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน
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ที่ดำเนินกำร

แผนงำน/โครงกำร

7. เสนอทีป่ รึกษาฯ ให้ความเห็นชอบ

6. จัดทาร่างระบบบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง

ตามข้อเสนอแนะของทีป่ ระชุม

5. ปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง

4. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

3. กาหนดระบบบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง

ของกรมบัญชีกลาง

2. สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ เพือ่ จัดทาระบบบัญชีภาครัฐ

ของกรมบัญชีกลาง

1. ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดทาบัญชีและรายงานการเงิน

ที่

ลำดับ
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ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5

5
10 10

10
10 10
10
10 10
10

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

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

6.3 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบบัญชีภำครัฐ

6.4 โครงการกาหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และพัฒนาศักยภาพผู้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
ในการนี้ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 69 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผแ้ทาบัญชีตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อจัดทาบัญชี
และรายงานการเงินตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทาบัญชีและรายงานการเงิน
ในหน่วยงานของรัฐมีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้ผแ้บริหารในแต่ละระดับ
ได้รับข้อมแลทางการเงินที่ถแกต้อง ตรงเวลา ในการตัดสินใจบริหารการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่ากับภาษีของประชาชนต่อไป
ดังนั้น กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่ต้องจัดให้มีผแ้ทาบัญชีตามที่กฎหมายกาหนด
จึงต้องกาหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผแ้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
และเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยต้องมีการศึกษาและรวบรวมข้ อมแลเกี่ยวกับการกากับดแแลผแ้ทาบัญชี
ภาครั ฐ ในต่ า งประเทศ องค์ ก รวิช าชี พ ระหว่า งประเทศ และองค์ ก รวิช าชี พ ในประเทศ จั ด ประชุ ม
คณะกรรมการพิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ แ ละคุ ณ สมบั ติ ผแ้ ท าบั ญ ชี ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ พิ จ ารณา
ร่างหลักเกณฑ์ฯ ที่ผ่ านการรับฟังความเห็ นจากผแ้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ยทั้งส่วนกลางและส่วนภแมิภ าคก่อน
การบังคับใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อมีการบังคับใช้
หลักเกณฑ์ฯ แล้วต้องจัดทาหลักสแตรเพื่อพัฒนาผแ้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐให้มีคุณสมบัติด้านความรแ้
ทางวิชาชีพตามที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์ โดยต้องมีการจัดเก็บข้อมแลเกี่ยวกับผแ้ทาบัญชีเพื่อการติดตาม
ก ากั บ ดแ แ ลไปพร้ อ มกั น และเพื่ อ เป็ น การจแ งใจให้ เกิ ด ผแ้ ท าบั ญ ชี ที่ มี คุ ณ ภาพสแ ง จึ งต้ อ งมี ก ารศึ ก ษา
ถึงแนวทางการกาหนดค่าตอบแทนให้แก่ผแ้ทาบัญชีไปด้วยในโครงการนี้
2. สาระสาคัญ
1. จัดทาร่างหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผแ้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
2. เสนอร่างหลักเกณฑ์และคุณ สมบัติผแ้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผแ้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐพิจารณา
3. เสนอร่างหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผแ้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ ต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางพิจารณาต่อไป
4. กาหนดหลักสแตรเพื่อพัฒนาความรแ้ผแ้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
5. จัดทาฐานข้อมแลผแ้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
6. ศึกษาแนวทางการกาหนดค่าตอบแทนทางวิชาชีพบัญชีให้กับผแ้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
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3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. มีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผแ้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์
ของกฎหมาย
2. มีหลักสแตรสาหรับการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรแ้ผแ้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
3. มีระบบปฏิบัติการฐานข้อมแลผแ้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ เช่น ระบบการขึ้นทะเบียน
ของผแ้ทาบัญชี ระบบการอบรมความรแ้สาหรับผแ้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น
4. มีแนวทางการกาหนดค่าตอบแทนทางวิชาชีพบัญชีให้กับผแ้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดาเนินงาน
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองบัญชีภาครัฐ
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10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
- 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
1. หน่วยงานของรัฐมีผแ้จัดทา
บัญชีตามหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติที่กาหนด
2. หลักสแตรอบรมผแ้ทาบัญชีของ
หน่วยงานของรัฐช่วย
เสริมสร้างสมรรถนะสายงาน
วิชาชีพบัญชีของผแ้ทาบัญชี
ของหน่วยงานของรัฐ
3. แนวทางค่าตอบแทนวิชาชีพ
ของผแ้ทาบัญชีของหน่วยงาน
ของรัฐที่เหมาะสม
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ที่ดำเนินกำร

แผนงำน/โครงกำร

ผู้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ

9. ศึกษาแนวทางการกาหนดค่าตอบแทนทางวิชาชีพบัญชีให้กบั

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

8. จัดทาและเก็บรวบรวมฐานข้อมูลผู้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ

ต่ออธิบดีฯ พิจารณา

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง พร้อมทัง้ นาเสนอโครงร่างหลักสูตรฯ

7. จัดประชุมหารือโครงร่างหลักสูตรฯ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ

ของหน่วยงานของรัฐ

6. จัดทาโครงร่างหลักสูตรเพือ่ พัฒนาความรู้ผู้ทาบัญชี

ร้อยละ

แผน

5. ศึกษา วิเคราะห์แนวทางจัดทาหลักสูตร เพือ่ พัฒนาความรู้ผู้ทาบัญชี

ของหน่วยงานของรัฐ

แผน

ร้อยละ

พิจารณาหลักเกณฑ์ฯ เสนอต่ออธิบดีฯ และเสนอต่อกระทรวงฯ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

4. เสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ ทีแ่ ก้ไขแล้ว เสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการ

3. แก้ไขร่างหลักเกณฑ์ฯ ตามประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ฯ

และคุณสมบัตขิ องผู้ทาบัญชีหน่วยงานของรัฐ

ในประเด็นทีส่ าคัญเพือ่ ประกอบการแก้ไขร่างหลักเกณฑ์

2. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ฯ และสรุปความเห็น

1. จัดทาร่างหลักเกณฑ์ฯ (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)

ที่

ลำดับ
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

1

5

10

1

5

5

1

5

5

1

5

5

1

5

5

1

3

5

1

3

5

1

3
1

3
1

3
2

3
2

3

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

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

6.4 โครงกำรกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และพัฒนำศักยภำพผู้ทำบัญชีของหน่วยงำนของรัฐ

ด้านที่ 7 ด้านการตรวจสอบภายใน
7.1 โครงการกาหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
1. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยรั ฐ ธรรมนแ ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยบั ญ ญั ติ ให้ รั ฐ ต้ อ งรั ก ษาวิ นั ย การเงิ น การคลั ง
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ มั่นคง ยั่งยืน ตามกฎหมายว่าด้วย
วินั ยการเงิน การคลั งของรัฐและตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4
การบัญชีการรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีตรวจสอบภายใน
ควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง โดยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกาหนด กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางจึงได้กาหนดให้มีการจัดทามาตรฐาน
และหลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งส าหรั บ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ เป็ น กรอบและแนวทาง
การปฏิ บั ติ งานในการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละการด าเนิ น งาน
ของหน่ วยงานของรัฐบรรลุ ตามยุ ทธศาสตร์ในแผนการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ รวมทั้ง
สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และก ากั บ ดแ แ ลให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ มี ก ารก าหนดประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ระบ บ
การบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอ เหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
2. สาระสาคัญ
1. จัดสัมมนา พิจารณามาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ฯ มีความเหมาะสมกับหน่วยงานของรัฐทุกประเภท
2. กาหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยง
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562
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5. งบประมาณ
1,524,000 บาท เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10%
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
143,600
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
1,380,400
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. หน่วยงานของรัฐมีมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติงาน ด้านการบริห ารจัดการ
ความเสี่ยงใช้เป็นแนวทางในหน่วยงานของรัฐ
2. หน่วยงานของรัฐมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
3. หน่ ว ยงานของรั ฐได้รับความเชื่อมั่น ในการบริห ารกิจการบ้ านเมืองที่ ดีจากประชาชน
ภาคเอกชน หน่วยงานและผแ้เกี่ยวข้องต่าง ๆ
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองตรวจสอบภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
- 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
60

2
70

3
80

4
90

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยงานของรัฐที่จัดทารายงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ได้ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ที่กาหนด

126

ที่ดำเนินกำร

แผนงำน/โครงกำร

6. เสนอร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ ต่อทีป่ รึกษาฯ/รองอธิบดีฯ

จัดการความเสี่ยง

5. ประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหาร

ตามความเห็นของหน่วยงาน

4. ประชุมหารือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและปรับปรุงแก้ไข

และเสนอผู้บังคับบัญชา

3. ยกร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยง

จัดการความเสี่ยง

2. กาหนดโครงร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหาร

1. รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ขอ้ มูล

ที่

ลำดับ
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ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

15 15 15
20 20
15
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

7.1 โครงกำรกำหนดมำตรฐำนและหลักเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงสำหรับหน่วยงำนของรัฐ

7.2 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐบาลได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ โดยมุ่ งเน้ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารจัดการภาครัฐให้บริการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government) และแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐสแ่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐอย่างมีแบบแผน
และเป็นระบบ ดังนั้น เพื่อให้มีการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมดังกล่า ว กรมบัญชีกลางจึงควรพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการ
ตรวจสอบภายใน โดยให้มีการพัฒ นางานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีเป้าหมาย
ที่จะดาเนินการใน 5 ระบบ ได้แก่ ระบบฐานข้อมแลงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Database : IAD)
ระบบการจัดการความรแ้ด้านการตรวจสอบภายใน (Knowledge Management : KM) ระบบงานช่วยใน
การตรวจสอบ (Computer Assisted Audit Techniques : CAATs) ระบบปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit : IA) และระบบการประเมินผลการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Assessment : IAA)
โดยในระยะแรกจะพัฒ นาระบบฐานข้อมแลงานตรวจสอบภายในก่อน ได้แก่ ข้อมแลผแ้ตรวจสอบภายใน
ของส่ ว นราชการ ข้ อ มแ ล การตรวจสอบภายใน การควบคุ ม ภายใน และการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ของส่วนราชการ ข้อมแลวิทยากรด้านการตรวจสอบภายใน และข้อมแลผแ้ปฏิบัติงานกากับดแแลและพัฒนา
งานตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง เนื่องจากข้อมแลในระบบฐานข้อมแลงานตรวจสอบภายในจะเป็น
ข้อมแลพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงกับ 4 ระบบงานที่จะพัฒ นาในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อสามารถนาข้อมแลที่ได้รับ
ไปวิเคราะห์ เพื่อกาหนดนโยบายและพัฒนางานตรวจสอบภายในภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. สาระสาคัญ
ศึกษา และออกแบบการเก็บข้อมแลงานตรวจสอบภายในภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้มีฐานข้อมแลที่สามารถนาไปวิเคราะห์และกาหนดนโยบายการพัฒนางานตรวจสอบภายในภาครัฐ
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
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4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
5. งบประมาณ
850,000 บาท เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
170,000
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
340,000
-

ไตรมาสที่ 3
255,000
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
กรมบัญชีกลางมีระบบฐานข้อมแลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ผแ้ตรวจสอบภายในและหน่วยงานกลาง ที่สามารถรองรับการจัดเก็ บข้อมแลและออกรายงานที่สนับสนุน
การบริหารงานและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองตรวจสอบภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
- 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
ฐานข้อมแลงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
สามารถนาข้อมแลไปวิเคราะห์
กาหนดนโยบาย และพัฒนา
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ
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ที่ดำเนินกำร

แผนงำน/โครงกำร

6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการเสนอทีป่ รึกษาฯ/รองอธิบดีฯ

5. แจ้งให้หน่วยงานนาร่องบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล

4. ตรวจรับงานงวดที่ 2 3 และ 4

3. ผู้รับจ้างดาเนินการ และตรวจรับงานงวดที่ 1

2. จัดหาผู้รับจ้าง และทาสัญญา

1. จัดทา และขออนุมัตริ ่างขอบเขตงานจ้างพัฒนาฐานข้อมูล

ที่

ลำดับ
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ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

8

9

9

9

9

9

9

9

9
5

5
10
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7.2 โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

7.3 โครงการกาหนดแนวปฏิบัติควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
1. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยรั ฐ ธรรมนแ ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยบั ญ ญั ติ ให้ รั ฐ ต้ อ งรั ก ษาวิ นั ย การเงิ น การคลั ง
อย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ ให้ ฐ านะทางการเงิ น การคลั ง ของรั ฐ มี เ สถี ย รภาพและมั่ น คงอย่ า งยั่ ง ยื น
และพระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบั ญ ชี การรายงาน
และการตรวจสอบ มาตรา 79 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางจึงได้กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
และหลั กเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักการสากล
ของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO และปรั บให้
เหมาะสมกั บ บริ บ ทของระบบบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบแนวทาง ในการจั ด ระบบ
การควบคุ ม ภายในในหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นการด าเนิ น งาน การรายงาน
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถจัดวางระบบ
การควบคุ ม ภายในและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกาหนดได้ถแกต้อง จึงได้จัดทาโครงการกาหนดแนวปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
หน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ มี แ นวทางในการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด วางระบบ
และประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
2. สาระสาคัญ
1. รวบรวม และศึกษาข้อมแลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
2. กาหนดแนวปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
5. งบประมาณ
-
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
หน่วยงานของรัฐสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ได้ถแกต้อง เหมาะสม
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐในการให้ข้อมแลที่เกี่ยวข้อง
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองตรวจสอบภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
พัฒนาระบบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้ทันสมัยและเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
- 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยงานของรัฐสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ได้ถแกต้อง เหมาะสม
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แผนงำน/โครงกำร
ที่ดำเนินกำร

ต่อทีป่ รึกษาฯ/รองอธิบดีฯ

5. เสนอแนวปฏิบัตกิ ารควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ

4. ปรับปรุงร่างแนวปฏิบัตฯิ

3. สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแนวปฏิบัตฯิ

2. กาหนดโครงร่างแนวปฏิบัตกิ ารควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ

1. รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ขอ้ มูล

ลำดับ
ที่
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ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

10 10

10 10 10 10 10

5

10 10

5
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7.3 โครงกำรกำหนดแนวปฏิบตั คิ วบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล (Fiscal Consolidation)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล
(Fiscal Consolidation)
ด้านที่ 1 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1.1 ด้านค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
1.1.1 โครงการระบบการกาหนดสานักงานในพื้นที่พิเศษ
1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสาหรั บผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2544 ประกาศใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 เป็นต้นมา ได้บัญญัติให้กระทรวงการคลังประกาศกาหนดสานักงาน
ในพื้ น ที่ พิ เศษทุ ก ปี โดยร่ ว มพิ จ ารณากั บ ส่ ว นราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ อ ย่ างใดอย่ างหนึ่ ง
หรือหลายอย่ า งที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ ซึ่งคณะกรรมการพิ จารณากาหนดส านักงานที่ตั้งอยู่
ในพื้ น ที่ พิ เศษตระหนั ก ถึ ง ภาระหน้ า ที่ ใ นการก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก่ อ นที่ จ ะประกาศใช้ ใ นแต่ ล ะปี
ต้องพยายามปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องตรงกับเจตนารมณ์ที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าวขึ้น
โดยยึดโยงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ในกระบวนการจั ด ท าหลั ก เกณ ฑ์ ก ารพิ จ ารณ าก าหนดส านั ก งานในพื้ น ที่ พิ เ ศษ
ของคณะกรรมการพิจารณากาหนดสานักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษแม้ว่าปัจจุบันหลักเกณฑ์การพิจารณา
กาหนดสานักงานในพื้นที่พิเศษเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการในส่วนภูมิภาคว่ามีความเหมาะสมพอสมควร
ที่จ ะใช้พิจ ารณาว่าส านั กงานใดเป็ น สานักงานในพื้นที่พิเศษ แต่ในการจัดทาหลักเกณฑ์ การพิจารณา
เพื่อให้เป็นมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น หลักเกณฑ์ดังกล่าวสมควรได้รับการปรับปรุงให้เป็นหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
สะท้อนกับพื้นที่ที่สมควรได้รับการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษอย่างแท้จริง แต่เนื่องจากยังมีข้อจากัดเกี่ยวกับ
เครื่องมือที่จะแสดงข้อมูลสภาพพื้น ที่เชิงเปรียบเทียบเพื่อแยกแยะว่าพื้นที่ลักษณะใดสมควรปรับปรุง
ให้ เข้าอยู่ในข่ายเป็นพื้นที่พิเศษ พื้นที่ใดไม่เหมาะสมเป็นพื้ นที่พิเศษ และแม้ว่าจะมีข้อมูลที่ได้รับจาก
ส่วนราชการที่เสนอขอปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ ก็ไม่อาจเชื่อถือได้เสมอไปว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นมีนัยสาคัญ
ต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ดีได้หรือไม่ หรือจากการลงตรวจสอบพื้นที่จริงของคณะกรรมการพิจารณา
กาหนดส านั กงานที่ตั้ งอยู่ ในพื้ น ที่ พิ เศษ เพื่ อ รับ ทราบปั ญ หาความยากล าบากของพื้ น ที่ ก็ มีข้อ จากั ด
ในเรื่องงบประมาณและระยะเวลามาโดยตลอด ในขณะที่ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเจริญก้าวหน้า
มากขึ้น จึงเล็งเห็ น ความเหมาะสมที่จะนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพิจารณา
กาหนดสานักงานในพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลที่หลากหลายมิติประกอบการตัดสินใจ
ในการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณากาหนดสานักงานในพื้นที่พิเศษให้ได้รับความน่าเชื่อถือ และเป็น
ที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลของสานักงานที่เสนอขอให้พิจารณากาหนด
เป็ น สานั กงานในพื้น ที่พิเศษนั้น ยังคงเป็นภาระการตรวจสอบและในบางครั้งมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบของสานักงานที่ยื่นขอเป็นสานักงานในพื้นที่พิเศษ หรือคณะกรรมการพิจารณา
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กาหนดสานักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษและคณะกรรมการพิจารณากาหนดสานักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ
ระดับจังหวัด เนื่องจากการจัดทาข้อมูลที่เป็นการตรวจสอบเอกสารมีรายละเอียดมาก
ดั งนั้ น จึ งเห็ น ควรจั ด ท าโครงการระบบการก าหนดส านั ก งานในพื้ น ที่ พิ เศษ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพกระบวนการจัดทาหลักเกณฑ์การพิจารณากาหนดสานักงานในพื้นที่พิเศษ โดยการนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะทาให้การพิจารณากาหนดสานักงานในพื้นที่พิเศษเป็นไปอย่างเหมาะสม
ถูกต้อง รวดเร็ว ลดปริมาณงาน และขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการพิจารณา
กาหนดสานักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษและคณะกรรมการพิจารณากาหนดสานักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ
ระดับจังหวัด ผู้บริห ารและคณะกรรมการฯ มีข้อมูลที่หลากหลาย มีระบบรายงานที่มีประสิทธิภาพ
แสดงภาพในลักษณะเสมือนจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาหลักเกณฑ์ รวมทั้งลดค่าใช้จ่าย
ในการลงตรวจพื้น ที่จริงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทาให้การประกาศสานักงานในพื้นที่พิเศษถูกต้องตรงตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาฯ
2. สาระสาคัญ
ขั้นตอน/กิจกรรมสาคัญที่จะดาเนินการสรุปได้ดังนี้
1. ศึกษาหลักเกณฑ์การพิจารณา กับระบบเทคโนโลยี
2. ศึกษาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
4. กาหนด TOR
5. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
6. บริหารสัญญา
7. ทดสอบระบบ
8. ประชุมชี้แจงและอบรมผู้เกี่ยวข้อง
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2564
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5. งบประมาณ
7,259,500 บาท งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
1,814,875
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
1,814,875
-

ไตรมาสที่ 3
1,814,875
-

ไตรมาสที่ 4
1,814,875
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. มีร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศใช้เป็น เครื่องมื อในการกาหนดส านักงานในพื้ นที่ พิ เศษ
ที่ มี ม าตรฐานและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น ลดปริ ม าณงาน และขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ง าน
ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดสานักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษและคณะกรรมการ
พิจารณากาหนดสานักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด
2. การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพิจารณากาหนดสานักงานในพื้นที่พิเศษนั้น
จะก่ อ ให้ เกิ ด การน าข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ จากระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศไปใช้ ในการพั ฒ นาหลั ก เกณฑ์
การพิจารณากาหนดสานักงานในพื้นที่พิเศษที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภูมิประเทศที่แตกต่างกัน
ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นธรรม เกิดการยอมรับมากยิ่งขึ้น
3. ผู้ บ ริห ารและคณะกรรมการมีความมั่นใจในการตัดสิ นใจกาหนดหลั กเกณฑ์พิ จารณ า
สานักงานในพื้นที่พิเศษ จากข้อมูลที่รวดเร็วและหลากหลายรอบด้าน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้อง
ลงตรวจพื้นที่จริง
4. สามารถสรุ ป รายงานภาพรวมแต่ ล ะพื้ น ที่ เพื่ อ วิเคราะห์ ข้ อ มู ล การเพิ่ ม ขึ้ น และลดลง
ของสานักงานที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
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10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ์
มาตรฐานให้ทันสมัย
และเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
- 100 100 100 100 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
60

2
70

3
80

4
90

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้ในการกาหนดสานักงาน
ในพื้นที่พิเศษที่มีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ
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ที่ดำเนินกำร

ที่

8. ประชุมชี้แจง และอบรมให้กบั ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

7. ทดสอบระบบ

6. บริหารสัญญา

5. จัดซื้อจัดจ้าง

4. กาหนด TOR

3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ

2. ศึกษา และประสานหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

1. ศึกษาหลักเกณฑ์การพิจารณากับระบบเทคโนโลยี

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
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ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5

10 10 10 10 10 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
15 15
20 10 5

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

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

1.1.1 โครงกำรระบบกำรกำหนดสำนักงำนในพื้นทีพ่ ิเศษ

1.2 ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล
1.2.1 โครงการปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข
เพื่อใช้สาหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้กาหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้
สาหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการให้แก่ส่วนราชการ ส่วนราชการ
ที่มีสถานพยาบาลในสังกัด สถานพยาบาลรัฐวิสาหกิจ สถานพยาบาลที่กระทรวงการคลังกาหนด และ
สถานพยาบาลของทางราชการทั่วประเทศทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
0417/ว 177 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 นั้น
โดยอัตราค่าบริการสาธารณสุขที่กาหนดขึ้นตามประกาศดังกล่าว เป็นอัตราซึ่งประกอบด้วย
ต้น ทุน ค่าแรง ค่าวัส ดุ ค่าครุภั ณ ฑ์ สิ่ งก่อสร้าง ค่าบริห ารจัดการ และต้นทุ น การพัฒ นา เพื่อให้ เกิด
ความเป็ น ธรรมกั บ ทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ย วข้ อง และเกิ ดความเหมาะสมกั บสภาวะต้ นทุ น ที่ แท้ จริ งในปั จจุ บั น
กรมบั ญ ชีก ลางจึ งเห็ น ควรให้ มี ก ารปรับ ปรุงอั ต ราค่ าบริ การสาธารณสุ ข เพื่ อ ใช้ ส าหรับ การเบิ ก จ่า ย
ค่ า รั ก ษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ เพื่ อช่ วยเหลื อสถานพยาบาลที่ ได้ รั บผลกระทบ
จากมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และลดผลกระทบจากภาวะค่าบริการต่าง ๆ ที่ผู้มีสิทธิ
ต้องร่วมจ่ายค่าบริการส่วนเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
2. สาระสาคัญ
ในการปรับ ปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สาหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของทางราชการกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้จัดทาโดยอาศัยข้อมูลที่สานักงาน
วิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ได้ทาการศึกษา ทบทวนรายการและอัตราค่าบริการ
สาธารณสุขเป็นฐานในการพิจารณาปรับปรุงฯ เนื่องจากมีความครอบคลุม และผ่านการประชุมชี้แจง
กับสถานพยาบาล เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างอัตราค่าบริการสาธารณสุขที่ปรับปรุงใหม่แล้ว
เบื้องต้น โดยกรมบัญชีกลางจะต้องนาเสนอข้อมูลดังกล่าวให้แก่คณะทางานกาหนดรายการและอัตรา
ค่า บริก ารสาธารณสุข เพื ่อ ใช้ส าหรับ การเบิก จ่า ยค่า รัก ษาพยาบาลสิท ธิส วัส ดิก ารรัก ษาพยาบาล
ข้าราชการ พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกาหนดรายการและอัตราค่าบริการฯ
ที่ปรับปรุงใหม่ และประกาศแจ้งเวียนให้ส่วนราชการฯ ทราบ และถือปฏิบัติต่อไป
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
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4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2562
5. งบประมาณ
จานวน 404,750 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
100,000
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
100,000
-

ไตรมาสที่ 3
110,000
-

ไตรมาสที่ 4
94,750
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. รัฐบาลมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเหมาะสม
2. กรมบัญชีกลางสามารถกาหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมรายการและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
3. สถานพยาบาลให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ เนื่องจากได้รับอัตราค่าบริการที่สะท้อนต้นทุน
การดาเนินงานของสถานพยาบาลที่แท้จริง
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
1. เนื่องจากการดาเนินงานโครงการนี้มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงต้องดาเนินการ
ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้ได้ข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับ ดังนั้น จึงอาจเป็นปัจจัยภายนอกที่ทาให้
แผนการดาเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. ได้รับการสรรงบประมาณในการดาเนินงาน
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
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10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ถูกต้อง คุ้มค่าและ
ตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงาน
โครงการ
หมายเหตุ :
ปี 2562
อย่างน้อย 1 หมวด

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
100
90
100
100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
20

2
40

3
60

4
80

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
รัฐบาลมีการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณด้านสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
คุ้มค่า สมเหตุผล
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ร้อยละ

4. ยกร่างหลักเกณฑ์ฯ และเสนออธิบดีฯ พิจารณาลงนาม

เป็นหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล)

3. จัดทาร่างอัตราค่าบริการสาธารณสุขใหม่ (ร่างสาหรับประกาศใช้

ร้อยละ

แผน

แผน

ร้อยละ

ร้อยละ

สาธารณสุข เพือ่ ใช้สาหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5
5

5
5

5
5

5

5

5

5

5 10

5

15 15

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

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

1.2.1 โครงกำรปรับปรุงอัตรำค่ำบริกำรสำธำรณสุขเพื่อใช้สำหรับกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร

2. ประชุมคณะทางานพิจารณากาหนดรายการและอัตราค่าบริการ

ที่ดำเนินกำร

แผนงำน/โครงกำร

1. รวบรวม และศึกษาข้อมูล

ที่

ลำดับ
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ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาและบริหารระบบเศรษฐกิจการคลังส่วนภูมิภาค
2.1 โครงการพัฒนาสารสนเทศสาหรับผู้บริหารระดับสูง
(Comptroller General's Department Management Information System : CGD MIS)
1. หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น ภายใต้ บ ริ บ ทที่ เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม
และเทคโนโลยี ส่ งผลให้ เกิด การเปลี่ ย นแปลงการให้ บ ริก าร โดยมี ก ารน าเทคโนโลยีม าช่ ว ยในการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ การให้ บ ริ ก าร กระบวนการท างาน ตลอดจนการจั ด การข้ อ มู ล ภายในองค์ ก ร
เพื่ อตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ รับบริการ กรมบั ญชี กลางเป็ นหน่ วยงานของรัฐที่ อยู่ภายใต้ บริบท
ดังกล่าว ซึ่งความต้องการใช้ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในการตัดสินใจ/บริหารงานภาครัฐ จึงมี
ความสาคัญสาหรับผู้บริหารอย่างมาก โดยเฉพาะระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย ครอบคลุม ถูกต้อง
ซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารสามารถน าข้ อ มู ล มาใช้ ป ระกอบ ในการวางแผนการบริ ห ารและการตั ด สิ น ใจได้ ทั น
ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคตกรมบัญชีกลาง และจากข้อเท็จจริง
กรมบั ญ ชีกลาง เป็ น หน่ วยงานที่มีข้อมูล ด้านเศรษฐกิจการคลังจานวนมาก มีการจัดเก็บอยู่ในระบบ
ฐานข้ อมู ล แต่ ล ะกอง/สถาบั น /ศู น ย์ /ส านั ก /กลุ่ ม /เขต/จังหวัด ซึ่ งข้ อ มู ล ดั งกล่ าวยั งมิ ได้ถู ก เชื่ อ มโยง
เพื่อนามาวิเคราะห์และประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ และพร้อมต่อการนาไปประกอบการ
ตัดสิ นใจเชิงบริห ารจัดการ กรณีที่ผู้บริหารมีความจาเป็นต้องใช้ข้อมูลทาให้ ใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก
ในการประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ที่สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ ว ทันเวลา
รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดการพัฒนาสู่ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่สามารถบูรณาการ
ร่ ว มกับ ข้อ มู ล ภายนอกรมบั ญ ชี ก ลางและภาคเอกชนได้ อาทิ ข้อ มู ล ด้ านการเงิน ของสถาบั น การเงิน
ข้ อ มู ล ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ
และสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงเห็ นควรจัดทาโครงการสารสนเทศสาหรับ
ผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง (Comptroller General’s Department Management Information System :
CGD MIS) โดยนาข้อมูลมาจากฐานข้อมูลที่กรมบัญชีกลางมีอยู่ จานวน 9 ระบบ ประกอบด้วย
1. ระบบการบริ ห ารการเงิน การคลั ง ภาครั ฐ แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Government Fiscal
Management Information System : ระบบ GFMIS)
2. ระบบรายงานการเงิน รวมภาครัฐ (Consolidated Financial Statement Program :
ระบบ CFS)
3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Government Procurement :
ระบบ e- GP)
4. ระบบจ่ายตรงเงินเดือน (e-payroll)
5. ระบบบาเหน็จบานาญ (e-Pension)
6. ระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (Database CFO)
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7. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Corporate Online)
8. ระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (OBMS : The Off-Budgetary Management
System)
9. ระบบฐานข้อมูลเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (Disaster
Management System : DIMS)
มาทาการประมวลผลเพื่อจัดทาเป็นรายงานเผยแพร่ให้หน่วยงานตรวจสอบ และประชาชน
ผู้ที่สนใจทั่วไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามความคืบหน้าในข้อมูลต่าง ๆ
2. สาระสาคัญ
1. รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน โดยรูปแบบของทุกหน่วยงาน
ต้องมีรูปแบบและประเภทข้อมูลชนิ ดเดียวกัน เพื่อจัดเตรียมเป็นฐานข้อมูล ให้พร้อมสาหรับการจัดทา
ระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง
2. จัดทากรอบแสดงผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ (Story Board) ของระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร
ของกรมบั ญ ชี ก ลาง (CGD MIS) โดยมี การแบ่ งข้ อมู ล ออกเป็ น 6 ด้ าน ดั งนี้ 1) ด้ านสถิ ติ การคลั งและ
เศรษฐกิจ 2) ด้านบุคลากรและสวัสดิการภาครัฐ 3) ด้านการพัสดุภาครัฐ 4) ด้านตรวจสอบและคดี 5)
ด้านการปฏิบัติงานภายใน 6) ด้านโครงการตามนโยบายภาครัฐ
3. จัดทาระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง (CGD MIS) ครบทั้ง 6 ด้าน
พั ฒ นาข้ อมู ล สารสนเทศจากส่ ว นภู มิ ภ าค และให้ บ ริ การกั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งของกระทรวงการคลั ง
กรมบัญชีกลาง และส่วนราชการอื่น ๆ ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดและประชาชนทั่วไป
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2562
5. งบประมาณ
-
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. กรมบัญชีกลางมีข้อมูลสารสนเทศสาหรับผู้บริหารของกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง
และส่วนราชการอื่น ๆ สามารถเรียกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
2. สนั บ สนุ น ให้ ผู้ บ ริ ห ารกรมบั ญ ชี ก ลางสามารถน าไปประกอบการตั ด สิ น ใจ วางแผน
บริหารจัดการภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
3. ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถค้นหา และใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการติดตามความคืบหน้าของการ
ดาเนินงานตามบทบาทและภารกิจของกรมบัญชีกลาง
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
ต้องพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน และบริหารองค์กร
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการเงินการคลังภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ์
มาตรฐานให้ทันสมัย
และเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
100 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดทั้ง
76 จังหวัด เป็นปัจจุบันและ
ทิศทางเศรษฐกิจในอนาคต
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5.

4.

3.

2.

ในปีทผี่ า่ นมา ระบุปัญหาอุปสรรค พร้อมทัง้ วางแผนการดาเนินการ

แผน

ร้อยละ

และภาพรวม

ร้อยละ

และประเมินผลการนาเสนอข้อมูลเศรษฐกิจ

จัดทาและนาเสนอรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

แผน

ร้อยละ

ในการติดตามและประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ตรวจสอบ ติดตาม

แผน

จัดอบรมให้กบั บุคลากรสานักงานคลังจังหวัด และสานักงานคลังเขต

ตามแนวทางทีศ่ กึ ษา เพือ่ พัฒนางานให้มีคณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปรับปรุง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และกระบวนการดาเนินงานตาม

แผน

ร้อยละ

ทบทวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดทัง้ 76 จังหวัด

ร้อยละ

เพือ่ การติดตามและประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ร้อยละ

แผน

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

10 10

5

5

5

5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 5

5 5 10

2

3

10 10

5

5

5

5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

5 5 5

5 5 10

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

ปีงบประมำณ พ.ศ. 25562

2.1 โครงกำรจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจกำรคลังจังหวัดเพื่อกำรติดตำมและประมำณกำรเศรษฐกิจกำรคลังจังหวัด

ศึกษา และพัฒนาแนวทางการจัดทาข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
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2.2 โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อการติดตาม
และประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางดาเนินการพัฒนางานด้านเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิ ภาค โดยมอบหมาย
ให้สานักงานคลั งจังหวัดดาเนิน การจั ดเก็บข้อมูล และรวบรวมข้อมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัด 8 ด้าน
และเครื่องชี้ภาคการคลัง เช่น ข้อมูลรายได้จัดเก็บของจังหวัด ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด
ข้อมูล การคลั งขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในจังหวัด และข้อมูล
การเบิ กจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลบุ คลากรภาครัฐในจังหวัด เป็นต้น รวมทั้งจัดทาดัชนีเศรษฐกิจจังหวัด
และจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอื่น ๆ มาประมวลผลในแบบจาลองประมาณการเศรษฐกิจ
จังหวัด เพื่อประกอบการจัดทารายงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด จาแนกการวิเคราะห์ในภาพรวม
รายภูมิภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ซึ่งรายงานด้านเศรษฐกิจ
การคลังจังหวัด จะแสดงการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจการคลังจังหวัด และคาดการณ์หรือพยากรณ์
(Forecast) เศรษฐกิจการคลังจังหวัดไปข้างหน้า
การจัดเก็บ ข้อมูล เศรษฐกิจการคลั งจังหวัด เพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจ
การคลังจังหวัด สานักงานคลังจังหวัดได้มีการรวบรวมฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดที่สาคัญไว้จานวนมาก
โดยเฉพาะเครื่ อ งชี้ ภ าวะเศรษฐกิ จ รายเดื อ นที่ ส ามารถสะท้ อ นกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ในทุ ก ๆ ด้ า น
ทั้งด้านการใช้จ่าย (Demand) และด้านการผลิต (Supply) ซึ่งนามาสู่การประเมินภาวะเศรษฐกิจจังหวัด
ทั้ งการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ จั งหวั ด (Economic Growth) และเสถี ยรภาพเศรษฐกิ จ (Economic
Stabilities) รวมไปถึงข้อมูลทางด้านการคลัง ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดตามนโยบายการเร่งรัด
การเบิกจ่ายที่ลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด ท้องถิ่นและชุมชน ด้านรายได้จัดเก็บในจังหวัดและท้องถิ่น
ที่จะสะท้อนสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ดังนั้น การจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อการติดตาม
และประมาณการเศรษฐกิ จ การคลั งจั งหวั ด โดยผ่ า นรายงานด้ า นเศรษฐกิ จ การคลั งจั ง หวั ด ซึ่ ง
กระทรวงการคลังสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาบริหารงานและกากับดูแลด้านเศรษฐกิจ
การวิเคราะห์ วางแผนโครงการและติด ตามประเมิ นผลกระทบที่เกิด ขึ้น จากสถานการณ์ มาตรการ
ด้านการคลัง แนวนโยบายของกระทรวงการคลั ง และรัฐ บาลที่ ล งไปส่ ว นภู มิภ าค รวมทั้งนาข้อมู ล
มาใช้วางแผนการจัดเก็บรายได้ภาษีอากรในจังหวัด และท้องถิ่น สาหรับผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ข้อมูล
ในการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจในจังหวัดสะท้อนความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัด การลงทุน
ของภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวนามาประกอบการจัดทาแผนพัฒ นาเศรษฐกิจจังหวัด
และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเจริญเติบโต ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ในจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจจังหวัดมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ก็จะส่งผลต่อการ
จัดเก็บรายได้ภาษีอากรเพิ่มขึ้นด้วย
ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงจาเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อสนั บ สนุ น การวิเคราะห์ ผ ลกระทบการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจในแต่ล ะด้านที่มีการเชื่อมโยงกัน
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เพื่อใช้ในการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด รวมทั้งใช้ประกอบการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ จั งหวัด การวางแผนจั ด เก็บ รายได้ภ าษี อากรในจังหวัดและท้ องถิ่ น ควบคู่กับ การก าหนด
แนวมาตรการต่าง ๆ ของรัฐไปสู่ภูมิภ าค จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน ตลอดจนเป็นแกนนาในการ
ให้ข้อเสนอแนะด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดของรัฐบาล
2. สาระสาคัญ
1. จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจการคลังจังหวัด และความคิดเห็นสถานการณ์
ด้านเศรษฐกิจจังหวัดเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
2. จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ผลกระทบตามมาตรการ และนโยบายเศรษฐกิ จ ของรัฐ บาล ที่ ล งไป
สู่ภูมิภาค จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน
3. จัดทารายงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาพรวมภูมิภาค ดัชนี
ความเชื่ อมั่ น เศรษฐกิ จ /กลุ่ ม จั งหวัด และการติ ดตามผลกระทบจากมาตรการและนโยบายทางด้ าน
เศรษฐกิจของรัฐบาลที่ลงไปสู่ภูมิภาค จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2563
5. งบประมาณ
13,044,700 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบรายจ่ายอื่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างรอรับจัดสรรงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
800,000
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
3,000,000
-

ไตรมาสที่ 3
4,744,700
-

ไตรมาสที่ 4
4,500,000
-
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. กรมบั ญ ชี ก ลางมี ร ายงานด้ า นเศรษฐกิ จ การคลั ง จั งหวั ด ทั้ ง 76 จั ง หวั ด และเป็ น
ศูนย์ ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด การประมาณการเศรษฐกิจการคลั งจังหวัด และข้อมูล
ผลกระทบจากมาตรการและนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของกระทรวงการคลั ง และรัฐบาลที่ล งไปสู่
ส่วนภูมิภาค จังหวัด ทั้งถิ่น และชุมชน
2. กระทรวงการคลังมีฐานข้อมูลในการพัฒนาแบบจาลองทางเศรษฐกิจการคลัง (Model)
และเห็นภาพรวมเศรษฐกิจทั้ง 76 จังหวัด รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้ นในจังหวัดจากสถาณการณ์ต่าง ๆ
มาตรการด้านการคลัง นโยบายของกระทรวงการคลัง และนโยบายของรัฐบาลที่ลงไปสู่ภูมิภาค
3. กระทรวงการคลั งสามารถน าข้อมูล มาใช้ในการวางแผนการจัดเก็บรายได้ภ าษีอากร
ในจังหวัด และท้องถิ่น
4. ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นภาพรวมปัจจุบัน และทิศทางเศรษฐกิจการคลังจังหวัดในอนาคต
สามารถน ามาก าหนดนโยบายและวางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จั งหวัด รวมทั้ งสามารถวัด ผลสั ม ฤทธิ์
และความมั่งคั่งของจังหวัดในรูปอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
5. กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานในการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจภู มิภาค โดยมี
สานักงานคลังจังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณชน และสถาบันการศึกษาในจังหวัด เพื่อใช้
ข้อมูลในการพิจารณากาหนดนโยบายและการกากับดูแลต่อไป
6. หน่ วยงานภาครัฐใช้เป็นข้อมูล ประกอบการจัดสรรงบประมาณ วางแผนการจัดเก็บ
รายได้ภาษีอการในจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง
7. หน่ ว ยงานภาคเอกชนใช้ เป็ น ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ในการวางแผนการผลิ ต และการลงทุ น
ของเอกชน
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการเงินการคลังภาครัฐ
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10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงิน
มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
คุ้มค่าและตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดันให้เงิน
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
จานวนสานักงานคลังจังหวัด
ที่จัดทารายงานเศรษฐกิจ
การคลังจังหวัด

ผลการดาเนินงาน
ทีผ่ ่านมา
2559 2560 2561 2562
100 76
จังหวัด

ค่าเป้าหมาย
2563 2564 2565
76
จังหวัด

เกณฑ์การให้คะแนน
1
-

2
-

3
-

4
-

5
76
จังหวัด

ผลลัพธ์ (Outcome)
ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดทั้ง
76 จังหวัด เป็นปัจจุบันและ
ทิศทางเศรษฐกิจในอนาคต
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ทอสอบการใช้งานในระบบ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการต่อคณะทางานฯ

5.

- ระยะที่ 4 ด้านตรวจสอบและคดี และด้านการปฏิบัตงิ านภายใน

- ระยะที่ 3 ด้านการพัสดุภาครัฐ

- ระยะที่ 2 ด้านบุคลากรและสวัสดิการภาครัฐ

- ระยะที่ 1 ด้านสถิตกิ ารคลังและเศรษฐกิจ

จัดทาระบบ CGD MIS

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

เพือ่ พัฒนาสู่การจัดทาระบบ CGD MIS และรายงานผล

การดาเนินโครงการฯ ต่อคณะทางานฯ

แผน

นาเสนอเค้าโครงระบบ CGD MIS ครบ 6 ด้าน ต่อทีป่ ระชุมคณะทางานฯ

และรวบรวมข้อมูลครบ 6 ด้าน

4.

3.

2.

ร้อยละ

ดาเนินโครงการระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง

ร้อยละ

แผน

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5 5 5

2 2 2 2 2 2 4 4 5 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 5 5

5

5

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

ปีงบประมำณ พ.ศ. 25562

2.2 โครงกำรพัฒนำสำรสนเทศสำหรับผู้บริหำรระดับสูง (Comptroller General's Department Management Information System : CGD MIS)

หารือร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ จัดทาร่างงบประมาณสาหรับ

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
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ด้านที่ 3.1 ด้านละเมิดและแพ่ง
3.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบสานวนให้กับเจ้าหน้าที่
กองละเมิดและแพ่งเชิงปฎิบัติการ
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลาง โดยกองละเมิดและแพ่งมี ภารกิจหลักในการเป็นหน่วยงานกลางที่ทาหน้าที่
ตรวจสอบสานวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้า หน้าที่ให้กับทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทั้งหมด
รวมถึ งการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบเกี่ย วกับ กระบวนการพิ จ ารณาทางแพ่ งของส่ ว นราชการให้ กั บ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของกองละเมิดและแพ่ง จึงมีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดในความเสียหาย
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อานาจหน้าที่ตามกฎหมายภายในกาหนดอายุความ แต่เนื่องจาก
ในปั จ จุบั นมีงานที่ ต้องดาเนิน การอยู่เป็นจานวนมาก รวมทั้ง นิติกรที่มีห น้าที่ในการตรวจสอบส านวน
ได้ มี ก ารลาออกและเปลี่ ย นผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใหม่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จึ ง ท าให้ นิ ติ ก รที่ มี อ ยู่ ส่ ว นมากเป็ น ผู้ มี
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบสานวนน้อยกว่าสองปี จึงทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณา
และตรวจสอบสานวนเนื่องจากยังขาดประสบการณ์
ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบสานวนให้กับ เจ้าหน้าที่และให้การ
ปฏิบั ติภารกิจเป็นไปโดยสอดคล้องกับบทบาทและทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒ นา
ระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
และประพฤติ มิ ชอบ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ด้ านการเสริมสร้างและพั ฒ นาศั กยภาพ
ทุนมนุษย์ และด้านการบริหารจัดการในภาครัฐในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ประกอบกับ เพื่อให้เป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลั ง ด้านการเสิรมสร้าง
ความมั่นคงทางการคลัง และการเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นการ
ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ความเข้ าใจในการตรวจสอบส านวนความรับ ผิ ด ทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรจัดโครงการ
เพิ่มประสิทธิภ าพด้านการตรวจสอบส านวนให้ กับเจ้าหน้าที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
และการจัดการความรู้ภายในองค์กร อันนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ซึ่งเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒ นาและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมบัญ ชีกลางเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กร
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2. สาระสาคัญ
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบสานวน
ความรั บ ผิ ดทางละเมิ ดของเจ้ าหน้ าที่ การพิ จารณาอายุ ความ วิ ธีการ และขั้ นตอนการจั ดท าส านวน
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ตามประเภทความเสียหายต่าง ๆ และให้ความรู้
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ของกองละเมิดและแพ่ง
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพือ่ รองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2561 ถึง มกราคม 2562
5. งบประมาณ
477,000 บาท เงินงบประมาณรายจ่ายประจา พ.ศ. 2562 รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
และฝึกอบรม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
477,000
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฎิบัติงานร่วมกัน
2. บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทางาน
3. บุคลากรสามารถนาความรู้ที่ได้นาไปปรับใช้ในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
4. องค์กรมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. การพิจารณาตรวจสอบสานวนมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6. สามารถแจ้งผลการพิจารณาให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว และส่งผลให้ ราชการ
สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนคืนจากผู้กระทาละเมิดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
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7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองละเมิดและแพ่ง
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาความรู้
ความสามารถ
ของบุคลากร

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
- 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
60

2
70

3
80

4
90

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
การพิจารณาตรวจสอบ
สานวนมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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ที่ดำเนินกำร

แผนงำน/โครงกำร

4. รายงานผลการฝึกอบรมต่อผู้อานวยการกองละเมิดและแพ่ง

3. ฝึกอบรม

2. ประสานงานและจัดเตรียมสถานที่

1. ขออนุมัตโิ ครงการ

ที่

ลำดับ
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ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5

5

50

5 10 15

5

5

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

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

3.1.1 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรตรวจสอบสำนวนให้กับเจ้ำหน้ำทีก่ องละเมิดและแพ่งเชิงปฎิบตั กิ ำร

ด้านที่ 3.2 ด้านคดี
3.2.1 โครงการวิเคราะห์คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
1. หลักการและเหตุผล
กรมบั ญ ชี ก ลาง กองคดี เป็ น หน่ ว ยงานที่ จั ด ตั้ งขึ้ น ตามกฎกระทรวงแบ่ งส่ ว นราชการ
กรมบั ญ ชี ก ลาง กระทรวงการคลั ง พ.ศ. 2559 ซึ่ ง มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ 15 กรกฏาคม 2559
และได้มีการโอนเจ้าหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับการดาเนินคดีมาจากกองละเมิดและแพ่ง และกองกฎหมาย
โดยให้ กองคดีมีอานาจหน้ าที่เกี่ยวกับการดาเนินการเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้ าหน้ าที่ เฉพาะคดี ที่ มี ก ารฟ้ อ งกระทรวงการคลั ง และคดี ที่ มี ผ ลมาจากการตรวจสอบส านวน
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ คดีที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจของกรมบัญชีกลาง
ทั้งการฟ้องร้องและแก้ต่างคดี คดีที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังหรือรัฐบาล คดีในชั้นอุทธรณ์
ฎี กา การบั งคั บ คดี การด าเนิ น คดี ล้ ม ละลาย รวมถึ งการประนี ป ระนอมยอมความ ตลอดจนการ
พิจารณาการผ่อนชาระหนี้ การตัดหนี้สูญการจาหน่ายหนี้ และการเร่งรัดหนี้อันเกิดจากการผิดสัญญา
ทางแพ่ ง ซึ่งจากการปฏิ บั ติ งานที่ ผ่ านมาพบว่าเจ้าหน้ าที่ผู้ ป ฏิบั ติงานยังมีปั ญ หาไม่เข้าใจในหลั กการ
ของกฎหมาย และแนวทางในการวินิ จฉั ยคดีอ ย่างเพี ยงพอ ท าให้ ก ารพิ จ ารณาดาเนิ น การเกี่ ยวกั บ
เรื่องดังกล่ าวเป็ น ไปอย่ างล่ าช้ า ไม่ ส อดคล้ องกั บระยะเวลาที่ กาหนด ดังนั้น เพื่ อให้ การปฏิ บั ติงาน
ของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รอบคอบ มีประสิทธิภาพ กองคดีจึงมีการศึกษาวิเคราะห์คาพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด นามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยดาเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จากการดาเนินงานที่ผ่านมาถือว่าได้ผลดีในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามกองคดีมีความจาเป็นต้องพัฒ นา
ศักยภาพของบุคลากรเพิ่มขึ้น ประกอบกับการดาเนินคดีปกครองมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และส่วนราชการอื่ น ๆ ทุกหน่วยงาน กองคดีจึงเห็นควรให้มีการนาผลการศึกษาวิเคราะห์คาพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งนอกจากจะทาให้ เจ้าหน้าที่ของกองคดี
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว รอบคอบ และมีประสิทธิภาพแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐและส่วนราชการ
อื่น ๆ จะได้นาคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีเกี่ยวกับ
ความรั บ ผิ ด ทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ ไปใช้เป็น แนวทางการปฏิ บัติงาน เพื่ อเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มความระมัดระวังและช่วยลดจานวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
2. สาระสาคัญ
การด าเนิ น ารตามโครงการนี้ เป็ น การรวบรวมคาพิ พ ากษาของศาลปกครองสู งสุ ด ในคดี
แต่ละประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคดี โดยศึกษาวิเคราะห์คาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ว่ าในคดี แ ต่ ล ะประเภท ศาลปกครองสู งสุ ด มี แ นวทางการพิ จ ารณา มี ค าวิ นิ จ ฉั ย และค าพิ พากษา
เป็ น อย่างไร และรวบรวมผลการศึกษาวิเคราะห์ ดังกล่ าว ให้ แก่เจ้าหน้าที่ของกองคดีใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาคาฟ้อง คาให้การ คาให้การเพิ่มเติม คาอุทธรณ์ และคาแก้อุทธรณ์
ทาให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และนาบทวิเคราะห์คาพิพากษา
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ศาลปกครองสู งสุ ด ที่ ส าคั ญ และน่ า สนใจลงเผยแพร่ข้ อ มู ล บนเว็ บ ไซต์ ข องกรมบั ญ ชี ก ลาง เพื่ อ ให้
เจ้าหน้าที่และส่วนราชการอื่น ๆ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพิ่มความระมัดระวัง และช่วยลด
จานวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. มี แนวทางในการจั ดท าค าฟ้ อง ค าให้ การ ค าให้ การเพิ่ มเติ ม ค าอุ ทธรณ์ และค าแก้
อุทธรณ์ รวมทั้งเป็นข้อมูลให้แก่พนักงานอัยการในกรณีที่ร้องขอให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดีแทน
2. เจ้าหน้าที่มีแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3. เจ้าหน้าที่และส่วนราชการอื่น ๆ สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิ บัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ เพิ่มความระมัดระวัง ลดจานวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
น าบทวิ เคราะห์ ค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู งสุ ด เสนอต่ อ กองบรรณาธิ ก าร วารสาร
กรมบั ญ ชีกลาง เพื่อลงเผยแพร่แนวทางคาวินิจฉัย และคาพิพากษาเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ในอีกช่องทางหนึ่งด้วย
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคดี
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10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการให้สะดวก
รวดเร็ว

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จในการ
ดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
80 80 80 80

เกณฑ์การให้คะแนน
1
60

2
65

3
70

4
75

5
80

ผลลัพธ์ (Outcome)
สามารถนาค่าสินไหมทดแทน
ส่งคืนคลัง และลดจานวน
ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่
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ที่ดำเนินกำร

แผนงำน/โครงกำร

ร้อยละ

และวำรสำรกรมบัญชีกลำง

7. เผยแพร่วิเครำะห์คำพิพำกษำทำงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง

ร้อยละ

แผน

แผน

ร้อยละ

และนำเสนอให้ผู้แต่งตั้งพิจำรณำ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

6. จัดทำแนวทำงกำรวิเครำะห์คำพิพำกษำ

5. ประชุมคณะทำงำนฯ เพือ่ พิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล

4. ศึกษำ วิเครำะห์ กฎหมำย ระเบียบ ข้อเท็จจริงทีเ่ กี่ยวข้องกับคดี

3. ประชุมคณะทำงำนฯ เพือ่ กำหนดแนวทำงกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล

2. ยกร่ำงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนฯ

1. รวบรวมข้อมูลคำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด

ที่

ลำดับ
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5

5
5

5

5
10 10 10
10 10 10
10
5

5

5
5

5

5
10 10 10
10 10 10
10
5

5

5
5

5

5
10 10 10
10 10 10
10
5

5

5
5

5

5
10 10 10
10 10 10
10
5
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

3.2.1 โครงกำรวิเครำะห์คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง

ด้านที่ 4 ด้านเงินนอกงบประมาณ
4.1. โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงการคลั ง โดยกรมบั ญ ชี ก ลางในฐานะหน่ ว ยงานซึ่ งมี ห น้ าที่ ในการก ากั บ ดู แ ล
การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณภาพรวมของประเทศ รวมถึงการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
ซึ่งจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามความในมาตรา 31 ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริห ารทุ น หมุ น เวี ยน พ.ศ. 2558
ซึ่งกาหนดให้ กรมบั ญ ชีกลางมีห น้ าที่ ประเมิน ผลการดาเนิ นงานทุ นหมุนเวียนเป็น ประจาทุกปี และมี
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ทาหน้าที่ในการกากับติดตามการบริหารทุนหมุนเวียน
โดยออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริห ารทุนหมุนเวียน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และการรายงานผลการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2559 เพื่อให้กรมบัญชีกลางนาระบบ
การประเมินผลที่เป็นมาตรฐานสากล และสามารถสะท้อนผลการดาเนินงานและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
แผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ ก ารของทุ น หมุ น เวี ย นมาใช้ ใ นการประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
ของทุนหมุนเวียน พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน เพื่อพิจารณา
กรอบหลักเกณฑ์ วิธีการ เกณฑ์การประเมิน ปฏิทินการปฏิบัติงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอแนะ
แนวทางการพั ฒ นาปรั บ ปรุ งระบบประเมิ น ผลการดาเนิ น งานทุ น หมุ น เวียน และน าระบบแรงจู งใจ
ในลักษณะของการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณมาใช้กับการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
มาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อจูงใจและสร้างขวัญกาลังใจในการพัฒนาการดาเนินงานของทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียนเกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในลักษณะภาคีเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
ทุน หมุน เวีย น คือ ทุ นที่ ตั้งขึ้นเพื่ อกิจการซึ่งอนุญ าตให้ น ารายรับ สมทบทุ นไว้ใช้จ่ายได้
โดยการจัดตั้งทุนหมุนเวียนเพื่อการใดให้ กระทาได้แต่โดยกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่ จะจัดตั้งขึ้นโดยอาศัย
อานาจตามพระราชบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และตามกฎหมายเฉพาะโดยทุนหมุนเวียน
นั บ เป็ น กลไกและเครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ในการพั ฒ นาและบริ ห ารประเทศ เนื่ อ งจาก
ทุนหมุนเวียนดังกล่าวจัดตั้งขึ้น เพื่อให้สามารถดาเนินกิจกรรมที่จาเป็นและสาคัญ ซึ่งภาครัฐไม่สามารถ
ดาเนิ น การได้ต ามแนวทางปกติ เพื่ อความคล่ องตัว ในการดาเนิ น งาน โดยมีเป้ าหมายและขอบเขต
การดาเนิ นงานที่ชัดเจน และที่ผ่ านมาได้มีการใช้ประโยชน์จากทุนหมุนเวียนเพื่อเป็นส่วนเสริมภาระ
เงินงบประมาณได้อย่างมาก ทั้งนี้ ในระบบประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง
โดยกรมบัญชีกลางในฐานะผู้กากับดูแลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน ได้ให้ความสาคัญในการกากับ
ดูแลทุนหมุนเวียนเป็นอย่างมาก จึงได้กาหนดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนที่เป็นระบบ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ค วามโปร่ งใส โดยคณะกรรมการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย น
เป็นผู้กากับดูแลการดาเนินงานตามระบบดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบันทาหน้าที่หลักเพื่อดาเนิน
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กิจกรรมที่จาเป็นและสาคัญ ซึ่งภาครัฐไม่สามารถดาเนินการได้ตามแนวทางปกติในการดาเนินงานในการ
สนับสนุนส่งเสริมกิจการภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในด้านต่าง ๆ เพื่อความคล่องตัว
อาทิ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทาแผ่นป้ายทะเบียนรถ เป็นต้น
ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้า นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 9(3) ก าหนดให้ ส่ ว นราชการต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามและการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น และมาตรา 45 นอกจากจัดให้มีการประเมินผล
ตามมาตรา 9(3) แล้วให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิ สระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เกี่ ย วกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องภารกิ จ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ความพึ งพอใจของประชาชนผู้ รั บ บริ ก าร
และความคุ้มค่าในภารกิจ
ประกอบกั บ ปั จ จุ บั น ทุ น หมุ น เวี ย นมี ลั ก ษณะงานที่ ห ลากหลาย และแตกต่ า งกั น
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของแต่ละทุนหมุนเวียน บางทุนหมุนเวียนมีเม็ดเงินที่ใช้ในการบริหารจัดการ
เป็ น จ านวนมาก การด าเนิ น งานซั บ ซ้ อ น และมี ลั ก ษณะพิ เศษเฉพาะ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ งานติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนเป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง
ซึ่ งจะส่ ง ผลให้ ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ งการบริ ห ารจั ด การเงิ น นอกงบประมาณประสบผลส าเร็ จ ได้
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในการดาเนินงานตามโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
จึ งมี ค วามจ าเป็ น ต้ องจั ด จ้ างที่ ป รึ ก ษาที่ มี ป ระสบการณ์ และมี ค วามช านาญเฉพาะด้านเข้ ามาศึ กษา
และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของกรมบั ญ ชีกลางในด้านการประเมิน ผลการดาเนิ นงานทุ นหมุน เวีย น
รวมถึงการวิเคราะห์ กาหนดเกณฑ์ ชี้วัดการดาเนิ นงานตลอดจนน้ าหนัก และค่าเป้าหมายของแต่ล ะ
ทุนหมุนเวียน เพื่อช่วยประเมินสถานภาพ และประสิทธิภาพทุ นหมุนเวียนได้ชัดเจน ส่งผลให้สามารถ
พิ จ ารณาแก้ ไขปั ญ หา ลดความเสี่ ย ง และความสู ญ เสี ย จากการใช้จ่ ายเงิน ในการบริห ารงานที่ ข าด
ประสิทธิภาพ และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง และลดภาระเงินงบประมาณที่รัฐต้องให้
การอุดหนุนโดยไม่จาเป็น
หากระบบการติดตามประเมิ นผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นมาตรฐาน มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินภาครัฐอย่างถูกต้อง ส่งผลให้ทุนหมุนเวียนมีการบริหาร
จั ดการที่ดี สามารถด าเนิ น งานได้ บ รรลุ วัตถุป ระสงค์ การจัด ตั้ง เกิดประสิ ท ธิภ าพในการดาเนิ น งาน
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในลักษณะ
ภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒ นาประเทศโดยเฉพาะการส่งเสริม ผลักดัน
และการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นตามสมควรแก่ฐานะ เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกิดการกระจาย
รายได้ในทุ กส่ วนของประเทศ เป็ น ประโยชน์ต่อการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต
ค่าตอบแทน หรือรายได้อื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการ
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2. สาระสาคัญ
ในการดาเนินงานได้กาหนดกลยุทธ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการประเมิน ผลการดาเนิน งานทุนหมุนเวียน เป็น กรรมการซึ่งแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการนโยบายการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวีย น พ.ศ. 2558 โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานอนุกรรมการ และมีอนุกรรมการ
ที่ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอก จานวนทั้งสิ้น 11 คน เพื่อกากับ
การดาเนินงานตามระบบประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้ มีการ
แต่งตั้งคณะทางาน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 19 คน แบ่งเป็น 9 ชุด ชุดละ 2 - 3 คน
เพื่ อท าหน้ าที่เจรจาและจั ดทาบั น ทึกข้อตกลงฯ กับ ทุนหมุนเวียนที่ได้รับมอบหมาย ก่อนนาเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายฯ เพื่อกากับและสนับสนุนการดาเนินงานของกรมบัญชีกลาง
2. ที่ปรึกษาต้องดาเนินการตามขอบเขตงาน ดังนี้
2.1 ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนในภาพรวม และทุนหมุนเวียนที่กรมบัญชีกลางกาหนดให้ว่าจ้างที่ปรึกษาประเมินผล
การดาเนินงาน เพื่อให้ทราบสถานภาพ คุณสมบัติ ลักษณะรายละเอียดของทุนหมุนเวียน และจัดทารายงาน
สรุปเชิงวิเคราะห์ทางการเงิน สภาพข้อเท็จจริง ปัญหาและข้อเสนอแนะของทุนหมุนเวียนเป็นรายทุน
เพื่อประโยชน์ในการกาหนดเกณฑ์ชี้วัดการจัดทาบันทึกข้อตกลง และการประเมินผลตามระบบประเมินผล
การดาเนินงานทุนหมุนเวียน
2.2 สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามระบบประเมิ น ผลการด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย น
ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งประกอบด้วยการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1) ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือทุนหมุนเวียนที่จะต้องประเมินผลเกี่ยวกับการดาเนินการ
ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน และการจัดทาบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงาน
ทุนหมุนเวียนให้เป็นตามเป้าหมาย
2) จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ทุ น หมุ น เวี ย นและข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งส าหรั บ ทุ น หมุ น เวี ย น
ที่จะประเมินผลให้กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการจัดทาบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดาเนินงาน
ทุ น หมุ น เวีย นและคณะกรรมการ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวีย น เพื่ อ ใช้ ในการวิ เคราะห์
และพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดการเจรจากับทุนหมุนเวียน รวมทั้งร่วมเจรจากับผู้บริหารของแต่ละทุนหมุนเวียน
และจัดทาร่างบันทึกข้อตกลงการประเมินผลฯ ที่ได้จากผลการเจรจา เพื่อนาเสนอกรมบัญชีกลาง
3) ประเมิน ผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนตามหลั กเกณฑ์ แนวทาง และคู่มือ
ที่กาหนดไว้ รวมทั้งนาเสนอสถานะ สภาพปัญหา สมมติฐานในการจัดทาข้อมูล และสรุปข้อมูลผลการ
ประเมินทุนหมุนเวียนแก่กรมบัญชีกลาง
4) จัดทารายงานผลการประเมินของทุนหมุนเวียนสาหรับงวดสิ้นปี บัญชี 2561 2564 (ทุ น ปี ง บประมาณ และทุ น ปี ป ฏิ ทิ น ) เป็ น รายทุ น และภาพรวม ส าหรั บ ทุ น หมุ น เวี ย น
ที่ประเมินผลการดาเนิ นงานประจาปีบัญ ชี 2561 - 2564 ตลอดจนข้อสังเกตที่ได้จากการประเมินผล
ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่กรมบัญชีกลาง
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5) จั ด ท ารายงานในส่ ว นของบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงการประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
ทุนหมุนเวียน (Position Paper : PP) และรายงานการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน (Performance
Agreement : PA) ส าหรั บ ทุ น หมุ น เวี ย น (ทุ ก ปี ง บประมาณ และทุ น ปี ปฏิ ทิ น ) ที่ ป ระเมิ น ผล
การดาเนินงานในปีบัญชี 2561 – 2564
6) ให้ คาปรึกษา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขหลั กเกณฑ์ห รือแนวทาง
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามระบบประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
3. กรมบัญชีกลาง โดยกองกากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
และประสานงานหลักในการดาเนินงาน และการร่วมพิจารณากาหนดตัวชี้วัดและผลการประเมินเบื้องต้น
ร่วมกับที่ปรึกษาฯ และทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ซึ่งต้องนาเสนอวาระการประชุมแก่คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ
เพื่อพิจารณาเป็นระยะ ๆ
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

นโยบายรัฐบาล
กค. และ บก.

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

/
4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
พฤศจิกายน 2550 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. มีเกณฑ์การชี้วัดผลการดาเนินงานในแต่ละทุนหมุนเวียนเป็นรูปธรรม ชัดเจน และถูกต้อง
ตามหลักสากล ส่งผลให้การประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดในการบริหารจัดการทั้งทางด้านการเงิน การดาเนินงาน และบุคลากรของทุนหมุนเวียน
2. สามารถประเมินสถานภาพ และประสิทธิผลทุนหมุนเวียนได้ชัดเจน ซึ่งส่งผลให้สามารถ
พิจารณาแก้ไขปัญหา รวมทั้งพิจารณายุบเลิกทุนหมุนเวียนที่หมดความจาเป็น และประสบภาวะขาดทุน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
3. ช่วยลดความเสี่ยง และความสูยเสียจากการใช้จ่ายเงินในการบริหารที่ขาดประสิทธิภาพ
และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

163

4. ช่วยลดภาระเงินงบประมาณที่รัฐต้องให้การอุดหนุนโดยไม่จาเป็น
5. ทาให้ภาครัฐสามารถกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้ทุนหมุนเวียนเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงบประมาณของประเทศได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน
8. ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากเป็นโครงการที่จะต้องดาเนินงานผูกพันต่อเนื่อง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปีบัญชี
จึงต้องปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อให้การดาเนินงานรวดเร็วขึ้น
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การใช้จ่ายเงินมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง
คุ้มค่าและตรวจสอบได้
ทาให้สามารถผลักดันให้เงิน
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
จานวนทุนหมุนเวียนที่สามารถ
ติดตามประเมินผล

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 1
95 95 100 100 100 100 100 92
ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน

เกณฑ์การให้คะแนน
2
94
ทุน

3
96
ทุน

4
98
ทุน

5
100
ทุน

ผลลัพธ์ (Outcome)
มีเกณฑ์การชี้วัดผล
การดาเนินงานในแต่ละ
ทุนหมุนเวียนเป็นรูปธรรม
ชัดเจน และถูกต้องตาม
หลักสากล ส่งผลให้การ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
บริหารจัดการทั้งทาง
ด้านการเงิน การดาเนินงาน
และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานทุนหมุนเวียน
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ที่ดำเนินกำร

แผนงำน/โครงกำร

4. ประเมินผลกำรดำเนินงำนสิ้นปีบัญชี

3. ลงนำมในบันทึกข้อตกลงฯ

2. จัดร่ำงบันทึกข้อตกลง

1. กำหนดกรอบหลักเกณฑ์กำรประเมินผลฯ

ที่

ลำดับ
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ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

3

8

5

3

8

4

5

8

4

3

5

3

3

6
3

3

3

4
4

5

5

5

3

8

5

3

8

4

5

8

4

3

5

3

3

6
3

3

3

4
4

5

5

5

3

8

5

3

8

4

5

8

4

3

5

3

3

6
3

3

3

4
4

5

5

5

3

8

5

3

8

4

5

8

4

3

5

3

3

6
3

3

3

4
4

5

5

5
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 25562

4.1 โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนทุนหมุนเวียน

ด้านที่ 5 ด้านลูกจ้าง
5.1 โครงการสัญจรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้างให้แก่ส่วนราชการ
1. หลักการและเหตุผล
กรมบั ญ ชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่ รับผิ ดชอบในด้านการบริห ารงานบุคคลลู กจ้าง
ของส่วนราชการ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลลูกจ้างได้มีข้อหารือและสับสนเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ ปรับตาแหน่ง
โอนย้าย ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบั ติงานของส่วนราชการมีความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน
และเป็ น การให้ การสนั บ สนุ น องค์ความรู้เกี่ยวกับ การบริห ารงานบุคคลลู กจ้างของส่ ว นราชการให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรจัดโครงการสัญจรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้างให้แก่
ส่วนราชการขึ้น
2. สาระสาคัญ
1. จัดเตรียมข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. ประชุม เจ้ าหน้ าที่ เพื่ อมอบหมายหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบในการจัด ท าโครงการสั ญ จร
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้างให้แก่ส่วนราชการ
3. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ
4. ลงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ส่วนราชการตามที่กาหนดไว้ในแผนการดาเนินการ
5. สรุปชี้แจงและประเมินผลโครงการ
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
-
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. เจ้าหน้ าที่ของส่วนราชการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง สามารถนามาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. รับ ฟังประเด็น ปั ญ หา แลกเปลี่ ยนความรู้ ความคิดเห็ น และแบ่ งปันประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
3. เกิดความสัมพัน ธ์อันดีในการการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและเป็นการ
ปฏิบัติงานเชิงรุก
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
100
100
100 100 100 100

เกณฑ์การให้คะแนน
1
60

2
70

3
80

4
90

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
ส่วนราชการได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง สามารถนามา
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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ที่ดำเนินกำร

แผนงำน/โครงกำร

ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

5. สรุป และประเมินผลโครงการ

แผน

ร้อยละ

ในแผนการดาเนินงาน

4. ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ เสริมสร้างความรู้ให้แก่สว่ นราชการตามทีก่ าหนดไว้

และมอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

แผน

ร้อยละ

เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

3. ประชุมเจ้าหน้าที่ เพือ่ รวบรวมประเด็นและเนือ้ หาในการ

ตามทีก่ าหนด

2. คัดเลือกส่วนราชการ และประสานงานกับส่วนราชการ

1. จัดเตรียมข้อมูล และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง

ที่

ลำดับ
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

7.5 7.5
5

5
12.5 12.5

10 10 10 10
5

5

7.5 7.5
5

5
12.5 12.5

10 10 10 10
5

5

7.5 7.5
5

5
12.5 12.5

10 10 10 10
5

5

7.5 7.5
5

5
12.5 12.5

10 10 10 10
5

5
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

5.1 โครงกำรสัญจรเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลลูกจ้ำงให้แก่ส่วนรำชกำร

5.2 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
1. หลักการและเหตุผล
ตามหนั งสื อกระทรวงการคลั ง ที่ กค 0415/ว 41 ลงวั นที่ 2 มิ ถุ น ายน 2546 ได้ ก าหนด
หลั กเกณฑ์ และแนวทางปฏิ บั ติ เกี่ย วกั บ การจ้างลู กจ้างชาวต่ างประเทศที่ มีสั ญ ญาจ้างให้ ส่ ว นราชการ
ถือปฏิบัติ นั้น
เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังกล่าวถือปฏิบัติมานานแล้วและยังไม่ได้มีการปรับปรุง
ให้ เป็ น ปั จ จุ บั น สอดรั บ กับ ภาวการณ์ ที่ เปลี่ ยนแปลงไป ซึ่ งบางหลั กเกณฑ์ ได้มอบอ านาจให้ หั ว หน้ า
ส่วนราชการพิจารณาได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ทาให้ ส่วนราชการสั บสนในทางปฏิบัติ
ดังนั้ น เพื่ อให้ กระบวนการบริ ห ารงานบุ คคลลู กจ้ างชาวต่ างประเทศของส่ ว นราชการมีค วามสะดวก
รวดเร็ว คล่องตัว และมีป ระสิทธิภาพ จึงเห็ นควรรวบรวมและปรับปรุงเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่ าว
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. สาระสาคัญ
1. รวบรวมข้อมูล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา และวิเคราะห์
3. จัดทา และเสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ และแนวทางปฏิบัติ
4. พิจารณาปรับปรุง และแก้ไขร่างหลักเกณฑ์ฯ
5. นาเสนออธิบดีฯ พิจารณาลงนาม
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2561 ถึง กรกฏาคม 2562
5. งบประมาณ
-
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
การบริห ารงานบุ คคลลู กจ้างชาวต่างประเทศของส่ วนราชการมีความชัดเจน คล่ องตั ว
ในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ์
มาตรฐานให้ทันสมัย
และเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
- 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
60

2
70

3
80

4
90

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
การบริหารงานบุคคล
ลูกจ้างชางต่างประเทศ
ของส่วนราชการ
มีความชัดเจน คล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
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ที่ดำเนินกำร

แผนงำน/โครงกำร

5. เสนออธิบดีฯ พิจารณาลงนาม

4. พิจารณาปรับปรุง และแก้ไขร่าง

3. จัดทา และเสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ พร้อมทัง้ แนวทางปฏิบัติ

2. ศึกษา และวิเคราะห์

1. รวบรวมข้อมูล และหนังสือสั่งการทีเ่ กี่ยวข้อง

ที่

ลำดับ
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ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5

5
10 10
10 10 10
15 15
10
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

5.2 โครงกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั กิ ำรจ้ำงลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศทีม่ สี ัญญำจ้ำง

5.3 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจาและกลุ่มบัญชีค่าจ้างของลูกจ้างประจา
1. หลักการและเหตุผล
กรมบั ญ ชี กลางในฐานะหน่ว ยงานกลางมี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบการบริห ารงานบุ ค คลลู กจ้าง
ของส่วนราชการ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ ลูกจ้างประจา เช่น การบรรจุแต่งตั้ง
การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง กาหนดกลุ่มบัญชีค่าจ้างและบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้าง เป็นต้น
ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2559 กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้มีการ
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจาของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสู ง
ของต าแหน่ ง ที่ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ในแต่ ล ะระดั บ โดยก าหนดให้ ส อดคล้ อ งไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ การ
เลื่ อนเงิน เดือนของข้าราชการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลักเกณฑ์ การแต่งตั้งลู กจ้างประจาและกลุ่มบัญ ชี
ค่าจ้างของลูกจ้างประจาและอาจทาให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องเกิดความสับสนและเข้าใจ
คลาดเลื่อนได้ ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการบริหารงานบุคคลลูกจ้างประจาของส่วนราชการเป็นไปอย่าง
มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ กลุ่ ม พั ฒ นาระบบลู ก จ้ างเห็ น สมควรจั ด ท าโครงการปรับ ปรุงหลั ก เกณฑ์ การแต่ งตั้ ง
ลูกจ้างประจาและกลุ่มบัญชีค่าจ้างของลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
2. สาระสาคัญ
1. รวบรวมข้อมูล และหนั งสื อสั่ งการ หลั กเกณฑ์ และแนวทางปฏิ บั ติ เกี่ยวกับคุ ณสมบั ติ
เฉพาะตาแหน่งและกลุ่มบัญชีค่าจ้าง
2. ศึกษา และวิเคราะห์หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทา และเสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ
4. พิจารณาปรับปรุง และแก้ไขร่างฯ
5. เสนออธิบดีฯ เพื่อพิจารณาลงนาม
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2561 ถึง กรกฏาคม 2562
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5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการบริหารงานบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการที่สอดคล้อง
กับข้าราชการ
2. กระบวนการบริ ห ารงานบุ ค คลลู ก จ้ างของส่ ว นราชการเป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
และประสิทธิผล
3. ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีมาตรฐาน
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
ระเบียบ หลักเกณฑ์
มาตรฐานให้ทันสมัย
และเป็นสากล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
60

2
70

3
80

4
90

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
มีหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติการบริหารงาน
บุคคลลูกจ้างของ
ส่วนราชการที่สอดคล้อง
กับข้าราชการ
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ที่ดำเนินกำร

แผนงำน/โครงกำร

5. เสนออธิบดีฯ พิจารณาลงนาม

4. พิจารณาปรับปรุง และแก้ไขร่าง

3. จัดทา และเสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ

2. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ

1. รวบรวมข้อมูล และหนังสือสั่งการทีเ่ กี่ยวข้อง

ที่

ลำดับ

174

ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5

5
10 10
10 10 10
15 15
10
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

5.3 โครงกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรแต่งตัง้ ลูกจ้ำงประจำและกลุ่มบัญชีค่ำจ้ำงของลูกจ้ำงประจำ

ด้านที่ 6 ด้านอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.1 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมด้านการเงินการคลังและบัญชีภาครัฐ
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินและของหน่วยงาน
ภาครั ฐให้ เป็ น ไปโดยถูกต้ อง มีวินั ย คุ้ม ค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบ
หลั กเกณฑ์ กลางให้ ห น่ ว ยงานภาครัฐ ถือปฏิ บั ติ ตลอดจนให้ ค าแนะน าปรึกษาด้านการเงิน การคลั ง
การบั ญ ชี การตรวจสอบภายใน การพั ส ดุ ภ าครั ฐ ปั จ จุ บั น กรมบั ญ ชี ก ลางได้ ก ระจายอ านาจ
การบริหารงานด้านการเงินการคลัง แก่ส่วนราชการถือปฏิบัติ เพื่อให้ส่วนราชการมีความรู้ ความเข้าใจ
ในกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ขั้ น ตอน วิธี ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การเงิน การคลั งและบั ญ ชี สามารถ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง รอบคอบ รวดเร็ ว ทั น ตามก าหนดเวลา
เกิดความคล่องตัว ประกอบกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ กาหนดให้มีการพัฒ นาขีดความสามารถบุคากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ
สามารถรองรับ การเปลี่ ยนแปลงบริบ ทการพั ฒ นาและการดาเนินงานตามทิศทางการพั ฒ นาประเทศ
และยกระดั บ ขี ด สมรรถนะใหม่ ใ ห้ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ สากล ปรั บ เปลี่ ย นวั ฒ นาธรรมการท างาน
และสร้างค่านิยมที่ดีของบุคลากรภาครัฐ ให้ปฏิบัติราชการโดยยึดภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน
มีจิ ตบริ ก าร สร้ างจิ ตส านึ กให้ บุ ค ลากรภาครัฐ ทุ กระดั บ มี คุณ ธรรม จริยธรรมในการปฏิ บั ติ ราชการ
และการดารงชีวิตในสังคมโดยยึดประโยชน์ของชาติเป็นหลัก กรมบัญชีกลางจึงกาหนดให้มีโครงการสัมมนา/
ฝึกอบรม ด้านการเงินการคลังและบัญชีภาครัฐ ซึ่งเป็นโครงการ/หลักสูตรที่ครอบคลุมบทบาทภารกิจหลัก
ของกรมบั ญ ชี ก ลางส าหรั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ มาเป็ น ยุ ท ธสาสตร์ ในแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ของกรมบัญชีกลาง
2. สาระสาคัญ
1. กาหนดโครงการ/หลักสูตรสาหรับบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
1.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ"
สาหรับผู้ปฏิบัติงาน
1.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ"
สาหรับหัวหน้างาน
2. ขั้นตอนการดาเนินการ
2.1 กาหนดแผนงานโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม
2.2 จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กาหนดตามแผนงาน
2.3 รายงานค่าใช้จ่ายในการดาเนินการฝึกอบรม และสรุปผลการทดสอบหลังฝึกอบรม
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3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2558 ถึง มิถุนายน 2565
5. งบประมาณ
464,000 บาท แต่ละปีงบประมาณไม่เกิน 116,000 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
52,000
52,000
52,000
52,000

ไตรมาสที่ 3
64,000
64,000
64,000
64,000

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายการคลัง ด้านบัญชีภาครัฐ ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านเงินนอกงบประมาณ
ด้านลูกจ้าง ด้านละเมิดและแพ่ง ด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ ด้านความรู้ ทักษะและสมรรถนะ สามารถ
นาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาครัฐในฐานะผู้ที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ด้านการเงินการคลังและบัญชี
ภาครัฐสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. ข้อเสนอแนะ
ควรปรับ ปรุงกลุ่ มเป้ าหมายให้ ครอบคลุมตามนิยามคาว่า “ส่วนราชการ” ตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ
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10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
100 100 100 100 100 100 100

เกณฑ์การให้คะแนน
1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจสามารถนาไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
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3.

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

สำหรับผู้ปฏิบัตงิ ำน

2.2 หลักสูตร "กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนกำรเงินกำรคลังภำครัฐ"

สำหรับหัวหน้ำงำน
รำยงำนค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินกำรฝึกอบรม

และสรุปผลกำรทดสอบควำมรู้หลังกำรฝึกอบรม

จัดอบรมตำมโครงกำร/หลักสูตรทีก่ ำหนด

2.

แผน

ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

2.1 หลักสูตร "กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนกำรเงินกำรคลังภำครัฐ"

กำหนดโครงกำร/หลักสูตรฝึกอบรม

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5 5

5

5

10 10 10 10

10 10 10 10

5 5

5

5

10 10 10 10

10 10 10 10

5 5

5

5

10 10 10 10

10 10 10 10

5 5

5

5

10 10 10 10

10 10 10 10
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

6.1 โครงกำรสัมมนำ/ฝึกอบรมด้ำนกำรเงินกำรคลังและบัญชีภำครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร (Strengthen the CGD Organization)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
(Strengthen the CGD Organization)
ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
1.1 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุ มดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ของหน่วยงาน
ภาครั ฐ ให้ เป็ น ไปโดยถู ก ต้ อ ง มี วินั ย คุ้ ม ค่ า โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยได้ ว างกรอบ
หลั กเกณฑ์ กลางให้ ห น่ ว ยงานภาครัฐ ถือปฏิ บั ติ ตลอดจนให้ ค าแนะน าปรึกษาด้านการเงิน การคลั ง
การบัญชี การตรวจสอบภายใน การพัสดุภาครัฐ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การกาหนด
ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งกรมบัญชีกลางมีภารกิจในการพัฒนา
บุ ค ลากรของให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ สามารถปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล ข้ า ราชการกรมบั ญ ชี ก ลางนอกจากจะต้ อ งมี ค วามรู้ ความเข้ าใจ
ในกฎระเบียบด้านการเงินการคลังที่อยู่ในความรับผิดชอบแล้ว ยังจาเป็นต้องมีความรอบรู้ในกฎหมายอื่น ๆ
ที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการด้วย เพื่อให้ข้าราชการกรมบัญชีกลางมีความรู้ลึก รู้กว้าง
ทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ เป็น ไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้งต้องพัฒ นา
ข้าราชการบรรจุ ใหม่ให้ มีความรู้พื้ น ฐานในการปฏิ บัติ งาน สามารถปรับ ตัว กับ สภาพการทางานใหม่
มีแนวคิดและวิธีการทางานที่ถูกต้อง เหมาะสม ศรัทธาในอาชีพ สร้างขวัญ กาลังใจ และเครือข่าย
ในการทางาน ประกอบกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ กาหนดให้มีการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ
สามารถรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงบริ บ ทการพั ฒ นาและการด าเนิ น งานตามทิ ศ ทางพั ฒ นาประเทศ
และยกระดั บ ขี ด สมรรถนะใหม่ ใ ห้ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ สากล ปรั บ เปลี่ ย นวั ฒ นธรรมการท างาน
และสร้างค่านิยมที่ดีของบุคลากรภาครัฐให้ปฏิบัติราชการโดยยึดภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน
มีจิตบริการ ทางานในเชิงรุก และมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้
อย่างเป็นรูปธรรม สร้างจิตสานึกให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และการดารงชีวิตในสังคม โดยยึดประโยชน์ของชาติเป็นหลัก กรมบัญชีกลางจึงกาหนดให้มีโครงการ
สั ม มนา/ฝึ ก อบรมด้ า นความรู้ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ซึ่ งเป็ น ภารกิ จ หลั ก ในการพั ฒ นาบุ ค ลากร
กรมบัญชีกลาง มาเป็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง
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2. สาระสาคัญ
1. กาหนดโครงการ/หลักสูตรสาหรับบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
1.1 โครงการฝึก อบรมหลัก สูต ร "การพัฒ นาองค์ค วามรู ้ด ้า นกฎหมายส าหรับ
ข้าราชการกรมบัญชีกลาง”
1.2 โครงการฝึก อบรมหลัก สูต ร "การพัฒ นาศัก ยภาพข้า ราชการบรรจุใ หม่ข อง
กรมบัญชีกลาง”
2. ขั้นตอนการดาเนินการ
2.1 กาหนดแผนงานโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม
2.2 จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กาหนดตามแผนงาน
2.3 รายงานค่าใช้จ่ายในการดาเนินการฝึกอบรม และสรุปผลการทดสอบหลังฝึกอบรม
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2558 ถึง มีนาคม 2565
5. งบประมาณ
4,743,600 บาท แต่ละปีงบประมาณไม่เกิน 1,185,900 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
264,900
พ.ศ. 2563
264,900
พ.ศ. 2564
264,900
พ.ศ. 2565
264,900

ไตรมาสที่ 2
921,000
921,000
921,000
921,000

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีขีดสมรรถนะสูงและมุ่งมั่นในการปฏิบัตริ าชการ มีความคิดเชิงยุทธศาสตร์
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒธรรม และค่านิยม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นให้บุคลากร
มีความเป็นมืออาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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7. เงื่อนไข/อุปสรรค
โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ จะสาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการมีปั จ จัย แห่ งความส าเร็จที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ได้แก่ บุคลากรกรมบั ญ ชีกลางในฐานะผู้ ที่ ได้รับ
การพัฒนา มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ มีขีด สมรรถนะสูง สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบท
ด้านต่าง ๆ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและปัญหาใหม่ ๆ มีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรม
ค่านิยมที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
8. ข้อเสนอแนะ
ควรมีการถ่ายทอดสดระหว่างกิจกรรมการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มช่องทางการพัฒนาให้กับ
บุคลากรที่ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมภายในเวลาที่กาหนดได้
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
100 100 100 100 100 100 100

เกณฑ์การให้คะแนน
1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจสามารถนาไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
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3.

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

กรมบัญชีกลำง"

2.2 หลักสูตร "กำรพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรบรรจุใหม่

ของกรมบัญชีกลำง"
รำยงำนค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินกำรฝึกอบรม

และสรุปผลกำรทดสอบควำมรู้หลังกำรฝึกอบรม

จัดอบรมตำมโครงกำร/หลักสูตรทีก่ ำหนด

2.

แผน

ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

2.1 หลักสูตร "กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ดำ้ นกฎหมำยสำหรับข้ำรำชกำร

กำหนดโครงกำร/หลักสูตรฝึกอบรม

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5

13 13 14

5 5

5

13 13 14
5

13 13 14

5 5

5

13 13 14
5

13 13 14

5 5

5

13 13 14
5

13 13 14

5 5

5

13 13 14

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

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

1.1 โครงกำรสัมมนำ/ฝึกอบรมด้ำนควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ

1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบที่ เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความหวาดระแวงต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตลอดระยะเวลา
ที่ ผ่ า นมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบทางด้ า นจิ ต ใจ การด ารงชี พ จนเกิ ด ความตึ ง เครี ย ด
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้เล็งเห็นปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัด
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2561 รวม 14 ปี ซึ่งทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผ่อนคลายความตึง
เครียด ในการดารงชีวิต และเสริมสร้างขวัญกาลังใจความสมดุลในด้านการทางาน ครอบครัว และ
เพื่อนร่วมงาน ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการที่กาหนดไว้
ดังนั้ น ส าหรั บ ปี พ.ศ. 2562 ได้ กาหนดจัดโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิตเจ้าหน้ าที่ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่นที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมี
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ และความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งเสริมสร้างและทัก ษะ
การทางานให้กับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางดังกล่าว
2. สาระสาคัญ
1. ผ่ อ นคลายความตึ ง เครี ย ดในการด ารงชี พ และสร้ า งขวั ญ ก าลั งใจแก่ เจ้ า หน้ า ที่
กรมบั ญชีกลางที่ปฏิบั ติ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ ส ามารถปฏิบัติห น้ าที่ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกรมบัญชีกลาง
2. พัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
3. เสริ มสร้ างความสามัค คีในหมู่ คณะ ซึ่งช่ ว ยละปั ญ หาอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติราชการ
ในอนาคต
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
พฤศจิกายน 2558 ถึง มกราคม 2565
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5. งบประมาณ
4,800,000 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000

ไตรมาสที่ 2
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากสถาณการณ์ความไม่สงบในพื้นที่และมี
ความพร้อมในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการทางานเป็นทีมที่ดี และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน และเจ้าหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรม
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานเลขานุการกรม
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในองค์กร

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า
ร่วมโครงการที่มี
ความต้องการเข้าร่วมโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
59
60
61
100
100

ค่าเป้าหมาย
62
95

63
95

64
95

เกณฑ์การให้คะแนน
65
95

1
75

2
80

3
85

4
90

5
95

ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการ
ทางานเป็นทีม ผ่อนคลาย
และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
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4. สรุป และประเมินผลโครงการ

ที่ดำเนินกำร

แผนงำน/โครงกำร

3. ดาเนินการตามโครงการ

2. เสนออุมัตโิ ครงการ

1. วิเคราะห์ขอ้ มูล

ที่

ลำดับ
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ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

25

25

30
20

25

25

30
20

25

25

30
20

25

25

30
20

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

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

1.2 โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเจ้ำหน้ำทีข่ องกรมบัญชีกลำงทีป่ ฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้

1.3 โครงการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตามภารกิจของกรมบัญชีกลางเชิงรุก
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการกากับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุดภายใต้ภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน ด้านควบคุมการใช้จ่ายเงิน
ของส่วนราชการ ด้านควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ และด้านสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล
ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคประชาสังคมที่มีความหลากหลาย และมีจานวนเพิ่ มมากขึ้นทุกปี นอกจากนี้ได้มีการ
ดาเนิ นงานที่สาคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 ซึ่ งมี ผ ลบั งคั บใช้ ตั้ งแต่ วั น ที่ 23 สิ งหาคม 2560 เป็ นต้ นไป
และการออกกฎหมายลาดับรองตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว จานวน 41 ฉบับ (2) การพัฒนาระบบการรับและจ่ายเงิน
ภาครั ฐ ทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ (CGD e-Payment) ภายใต้ โครงการ e-Payment ภาครั ฐ เพื่ อส่ งเสริ ม ให้ มี
ฐานข้ อมู ล กลางเกี่ ยวกั บ สวั ส ดิ การของภาครั ฐ และเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพด้ านการบริ ห ารเงิ นภาครั ฐให้ มี
ความถู กต้ อง รวดเร็ ว ตรวจสอบได้ ทุ กขั้ นตอน รวมทั้ งช่ วยลดความผิ ดพลาด ลดต้ นทุ นของระบบ
และลดโอกาสในการทุจริต (3) การพัฒนาระบบ GFMIS ให้รองรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงิน
ภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินการคลังระหว่าง
ระบบ GFMIS ของกรมบั ญชีกลาง และระบ e-LAAS ของ อปท. (4) ร่างพระราชบั ญญั ติ การเงินการคลั ง
ของรั ฐ พ.ศ. 2561 ซึ่ งมีผลบั งคับตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป ซึ่ งเป็ นกฎหมายทางการเงิน
การคลั งที่กาหนดกรอบวินั ยทางการเงินการคลั ง ทั้งด้านรายได้ รายจ่าย แนวทางการจั ดทางบประมาณ
รายจ่ายของแผ่นดิน การก่อหนี้ การบริหารการเงินและทรัพย์สิน และเงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน
โดยเกี่ ยวข้ องกั บ ภารกิ จหลั กของกรมบั ญ ชี กลางโดยตรง เมื่ อกฎหมายฉบั บนี้ มี ผลใช้ บั งคั บจะส่ งผลให้
มีการบริหารการคลังของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน โปร่งใส และมีกลไกการตรวจสอบที่
นาไปสู่ความรับผิดชอบทางการคลังของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เป็นต้น
จากการดาเนินข้างต้นได้มีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขทั้งในเรื่องของการออกกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ถือปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทาให้การปฏิบัติงาน
มีค วามยื น หยุ่ น และคล่ อ งตัว มากขึ้น รวมทั้ งได้ มี การควบคุ ม ดู แลให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ราชการได้อ ย่ าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปราศจากการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น และเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนสามารถ ตรวจสอบ
การปฏิ บั ติ งานของทางราชการได้ ในช่ องทางต่าง ๆ จึงจาเป็ น ต้ อ งท าความเข้าใจกับ กลุ่ ม เป้ าหมาย
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น ดังนั้น
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ชี้แจงสร้างความเข้าใจในบทบาทภารกิจ การปรับเปลี่ยน ปรับปรุง พัฒนาระบบ
การดาเนินการของกรมบัญชีกลางได้อย่างถูกต้องครบถ้วน กรมบัญชีกลางจาเป็นต้องดาเนินโครงการ
ประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตามภารกิจของกรมบัญชีกลางเชิงรุก
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2. สาระสาคัญ
1. ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ โดยศึกษาแนวทาง รูปแบบ กิจกรรม
และช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมและครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น จัดทา
เอกสาร สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ข่าวแจก บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารลงเว็บไซต์ สื่อโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ Social Media เป็นต้น
2. รวบรวม และจัดทาแผนประชาสัมพันธ์ โดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงาน
ครอบคลุมภารกิจของกรมฯ และนโยบายต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้มีความพร้อมในการประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดาเนินกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ และดาเนินการด้านสื่อมวลชน เช่น การเชิญสื่อมวลชน
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมฯ กิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน เป็นต้น
4. ติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์การนาเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องจากสื่ อต่าง ๆ เพื่อเสนอ
ผู้บริหาร รวมทั้งวางแผนการบริหารข่าวและแนวทางการแก้ไขกรณีเกิดผลกระทบทางลบต่อภาพลักษณ์
ของกรมฯ
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
10,657,000 บาท งบประมาณรายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (งบดาเนินงาน)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1
130,000
470,000
320,000
470,000

ไตรมาสที่ 2
140,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

ไตรมาสที่ 3
60,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

ไตรมาสที่ 4
67,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. กลุ่ ม เป้ า หมายได้ ท ราบข้ อ มู ล ข่ า วสาร ความรู้ ที่ เป็ น ประโยชน์ จ ากการด าเนิ น งาน
ตามภารกิจของกรมฯ และนโยบายต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็วและทันต่อ
สถานการณ์จากหลาย ๆ ช่องทาง
2. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการทุจริต
ภาครัฐ และความโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที ทันต่อสถานการณ์ในกรณีจาเป็นเร่งด่วน
และลดปัญหาที่อาจเกิดผลกระทบต่อกรมฯ
4. พัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการ
หรือความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย
5. ติดตามประเมินผล และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการข่าวอย่างใกล้ชิด
6. เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสื่อมวลชน
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานเลขานุการกรม
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในองค์กร
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
ขององค์กร

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จในการ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจ
ของกรมบัญชีกลางผ่านสื่อ
ทั้งภายในและภายนอก
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
(อย่างน้อย 2 ช่องทางต่อเรื่อง)

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
- 100 100 90 95 95 95

เกณฑ์การให้คะแนน
1
70

2
75

3
80

4
85

5
90

ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียรับรู้ผลการดาเนินงาน
ตามภารกิจของกรมบัญชีกลาง
มากกว่าปีที่ผ่านมา
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ที่ดำเนินกำร

แผนงำน/โครงกำร

4. ติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์การนาเสนอข่าว

3. ดาเนินกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ และดาเนินการด้านสื่อมวลชน

2. รวบรวม และจัดทาแผนประชาสัมพันธ์

1. ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

ที่

ลำดับ
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ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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2
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

1.3 โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของกรมบัญชีกลำงเชิงรุก

1.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
1. หลักการและเหตุผล
เพื่ อ รองรั บ ต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศไทย 4.0 ภาครั ฐ หรื อ ระบบราชการจะต้ อ งท างาน
โดยยึ ดหลั กธรรมาภิบ าลของการบริ ห ารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่ อประโยชน์สุ ขของประชาชน (Better
Governance, Happier Citizens) หมายความว่ า ระบบราชการต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด และวิ ธี
การทางานใหม่เพื่อพลิกโฉมให้สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต้องมี
การทางานอย่างเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีการทางานโดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) และเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงและทันสมัย
(Smart & High Performance Government) โดยอาศัยปัจจัยหลักที่สาคัญ คือ การสานพลังทุกภาคส่วน
(Collaboration) การสร้ างนวัตกรรม (Innovation) และการปรับ เข้าสู่ การเป็ นดิ จิทัล (Digitization/
Digitalization) ทั้งนี้รัฐบาล โดยสานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ
เกิดการพัฒนาองค์การและการบริการภาครัฐแก่ประชาชนผ่านการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลงาน
เป็นเลิศในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติราชการ
มาอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นกลไกสาคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการพัฒ นาระบบราชการ
และการบริหารงานภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนดให้มีรางวัลเลิศรัฐ ซึ่งเป็นรางวัล
แห่ ง เกี ย รติ ย ศที่ ม อบให้ ห น่ ว ยงานที่ ได้ มุ่ ง มั่ น ปฏิ บั ติ ร าชการจนประสบความส าเร็ จ มี ค วามเป็ น เลิ ศ
แห่ ง หน่ ว ยงานรั ฐ ทั้ ง ปวง โดยจะมอบให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานภาครัฐ ที่ ส ามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริก าร
และระบบการบริหารงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้ง
ส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน
จนเกิ ด การท างานร่ ว มกั น ในลั ก ษณะหุ้ น ส่ ว นและความร่ ว มมื อ ตลอดจนพั ฒ นาระบบราชการ
ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยรางวัลเลิศรัฐประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่ สาขารางวัลบริการภาครัฐ
สาขารางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนั้น
เพื่อให้การดาเนิน การพัฒ นาระบบราชการของกรมบัญ ชีกลางเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภ าพ
พร้ อ มเข้ า สู่ ร ะบบราชการ 4.0 จึ ง ได้ จั ด โครงการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ งด้ า นการพั ฒ นาองค์ ก าร
สู่ระบบราชการ 4.0
2. สาระสาคัญ
พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารของกรมบั ญ ชี ก ลางสู่ ร ะบบราชการ 4.0
โดยการทบทวนการดาเนิน งานด้านการพัฒ นาคุณภาพการบริห ารจั ดการของกรมบัญชีกลางที่ผ่านมา
พร้อมทั้งประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้คณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA
Working Team) ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงองค์การในด้านต่าง ๆ เพื่อให้กรมสามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน

3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

/

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
มกราคม 2562 ถึง พฤษภาคม 2562
5. งบประมาณ
1. 416,600 บาท เงิน งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
130,000
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
286,000
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. บุคลากรและคณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
2. กรมบั ญชี กลางสามารถประเมิ นองค์ การในการหาจุ ดปรั บปรุ ง เพื่ อปรั บปรุ งกระบวน
การทางานให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
3. กรมบั ญ ชี ก ลางมี ก ารพั ฒ นาช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ แ ก่
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ต้องได้รับ การสนั บ สนุ นจากผู้ บริห ารระดับสู ง และความร่วมมือจากคณะทางานพัฒ นา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) และบุคลากรของกรมบัญชีกลาง
8. ข้อเสนอแนะ
-

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในองค์กร

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
กรมบัญชีกลางเป็นองค์กร
ที่มีขีดสมรรถนะสูง
High Performance
Organization (HPO)

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
59
60
61
100

ค่าเป้าหมาย
62
100

63
-

64
-

เกณฑ์การให้คะแนน
65
-

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100

ที่ดำเนินกำร

ที่

4. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน เสนออธิบดีฯ/คณะกรรมการ

3. ทบทวนประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

2. ดาเนินการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

สู่ระบบราชการ 4.0

1. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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25

20

15

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

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

1.4 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรพัฒนำองค์กำรสู่ระบบรำชกำร 4.0

1.5 โครงการรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5
1. หลักการและเหตุผล
โครงการรางวั ล องค์ ก รที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ในการบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น การคลั ง
เป็ น กระบวนการหนึ่ งในการสร้ างความเข้ม แข็ งให้ กั บ ส่ ว นราชการ ภายใต้แ นวคิ ด “Jigsaw 5 ชิ้น ”
ของกรมบัญชีกลาง โดย Jigsaw ทั้ง 5 ชิ้นประกอบด้วย
1) Represent คื อ การสร้ า งคลั ง จั ง หวั ด ให้ ส ามารถท าหน้ า ที่ เป็ น Representative
ของกรมบัญชีกลาง
2) Partner คื อ การให้ ส านั ก งานคลั ง เขตทั้ ง 9 เขต สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน
ระดับกองในส่วนกลาง
3) Strengthen คือ การยกระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับสานักในส่วนกลาง
4) Develop คื อ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถผู้ บ ริ ห ารด้ า นการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ
ของส่วนราชการ
5) Enhance คือ การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลังให้กับส่วนราชการ
Jigsaw ทั้ง 5 ชิ้น มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนราชการ และหน่วยงานภายใน
กรมบัญชีกลาง ซึ่งเมื่อส่วนราชการเข้มแข็ง กรมบัญชีกลางเข้มแข็ง ประเทศก็จะเข้มแข็งด้วย เพราะเมื่อ
Jigsaw ทุกชิ้นประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการคล่องตัวขึ้น
และเมื่อส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์แล้ว กรมบัญชีกลาง
ก็ส ามารถลด Degree การกากับ ลงได้ เพราะมั่นใจในระดับหนึ่งแล้ วว่า ส่ว นราชการเหล่านั้นมีการ
บริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่ดี ตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกาหนด ในขณะเดียวกันหน่วยงาน
ภายในของกรมบัญชีกลางทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามภารกิจที่ได้รับ รวมทั้งมีการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ
โครงการรางวั ล องค์ ก รที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ในการบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น การคลั ง
(Jigsaw ตัวที่ 5) เป็นการสร้างความเข้มแข็งในระดับหน่วยงานให้กับส่วนราชการผ่านการสร้างแรงจูงใจ
โดยการมอบรางวั ล ส่ งเสริ ม การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิน การคลั งในภาพรวมของส่ ว นราชการให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยยกย่ อ งเชิ ด ชู ส่ ว นราชการที่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ และมี ค วามโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นขวัญกาลังใจให้กับส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภายใน (ด้านการเงินการคลัง)
ให้ ได้รับ การยกย่อง และเป็ นที่ยอมรับ เพราะการบริห ารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นองค์ประกอบ
สาคัญที่ส่งเสริมให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ภารกิจ
ด้านการจัดเก็บภาษี เพราะหากกรมจัดเก็บภาษี (กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร) มีการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลังที่ดี เข้มแข็ง การใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพ จัดทาบัญชีอย่างถูกต้อง

มีการควบคุมภายในที่ดี ก็จะส่งผลให้ภารกิจหลักด้านการจัดเก็บภาษี ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บภาษีให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด เพราะมีการสนับสนุนที่ดี
จากหน่วยงานภายในองค์กร
รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัด การด้านการเงินการคลังเป็นการประเมิน
ส่ ว นราชการใน 5 มิ ติ คื อ มิ ติ ด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง มิ ติ ด้ า นการเบิ ก จ่ า ย มิ ติ ด้ า นการบั ญ ชี มิ ติ
ด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้านความรับผิดทางละเมิด ซึ่งเป็นการประเมินตามขั้นตอนการบริหาร
ด้านการเงินการคลัง กล่าวคือ เริ่มต้นจากส่วนราชการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อจัดซื้อจัดจ้างสาเร็จ
แล้ วก็จ ะเข้าสู่ ขั้น ตอนการเบิ กจ่ ายงบประมาณ การลงบัญ ชี และมีการตรวจทานโดยหน่วยตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนงานที่ดาเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทั้งนี้
หากมีการผิดพลาดหรือเกิดการละเมิดขึ้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการละเมิดและแพ่งซึ่งเป็นมิติด้านสุดท้าย
2. สาระสาคัญ
1. ส่ ง เสริ ม ให้ ส่ ว นราชการปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ และมาตรฐาน
ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของส่วนราชการ
3. จัดสัมมนาและประกาศเกียรติคุณ (มอบรางวัล) สาหรับส่วนราชการ
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
มกราคม 2562 ถึง เมษายน 2562
5. งบประมาณ
3,306,250 บาท เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
3,249,500
-

ไตรมาสที่ 3
56,750
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ส่ วนราชการมีการบริห ารจัดการงานด้านการเงิน การคลั งอย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ ถูกต้อ ง
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กรมบัญชีกลางกาหนด รวมทั้งส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านการเงิน
การคลังให้เกิดขึ้นในส่วนราชการ
7. เงื่อนไข/อุปสรรค
1. การให้ความร่วมมือของส่วนราชการในการประเมิน
2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอและเหมาะสม
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในองค์กร

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
ส่วนราชการมีการบริหาร
จัดการงานด้านการเงินการคลัง
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตามระเบียบหลักเกณฑ์
และแนวทางที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
59
60
61
100

ค่าเป้าหมาย
62
100

63
-

64
-

เกณฑ์การให้คะแนน
65
-

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100

ที่ดำเนินกำร

ที่

25

ร้อยละ

4. เตรียมการ/จัดงานมอบรางวัลองค์กรฯ

20

แผน

15

ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

10 10

20
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(ชุดใหญ่)
3. จัดซื้อจัดจ้างงานมอบรางวัลองค์กรฯ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

2. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และตัดสินฯ

1. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ฯ (ชุดกลาง)

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

1.5 โครงกำรรำงวัลองค์กรทีม่ คี วำมเป็นเลิกศในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง ครั้งที่ 5

1.6 โครงการคนดีบัญชีกลาง
1. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลางมีภารกิจในการกากับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งการดาเนินการภารกิจ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมต้องอาศัยระบบงาน
และการบริหารกิจการที่ดีบนพื้นฐานของระเบียบกฎหมายที่ชัดเจน เอื้อต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้ง บุคลากร
ภายในองค์กรต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ และจิตสานึกที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาวินัย ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในหลักคุณธรรม
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม และข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2552 อันจะเป็นพลังขับเคลื่ อนภารกิจของกรมบัญชีกลาง
ให้บ รรลุเป้าหมายการบริการที่เป็น เลิศ ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดังนั้น เพื่อให้ สอดคล้องกั บร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒ นา
และเสริ มสร้างศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แผนการปฏิ รูป ประเทศ 11 ด้ าน ด้ านที่ 11 การป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒ นาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง และ
ยุ ทธศาสตร์ที่ 6 การเป็ น องค์กรต้น แบบในการบริห ารงานอย่างมี ธรรมาภิบ าล และยุทธศาสตร์ของ
กรมบั ญ ชกีล าง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง (Strengthen the CGD Organization)
รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2559 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคม
จากเหตุผ ลดังกล่ าว กรมบั ญ ชีก ลางจึงได้ จัดท าโครงการคนดีบั ญ ชีก ลาง เพื่ อ คัดเลื อ ก
บุคลากรผู้ซึ่งประพฤติดี ตั้งใจทางาน เพื่อเสริมสร้างและยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ และเพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรในกรมบัญชีกลาง ได้ประพฤติปฏิบัติตน และพัฒนาตนเอง
ให้ดียิ่งขึ้นทั้งในด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเป็นผู้นาองค์กร
และด้านการดาเนินชีวิต
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2. สาระสาคัญ
1. คัดเลือกบุคลากรที่มีจรรยาบรรณที่ดีงาม ตั้งใจทางาน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
ปฏิบัติหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์อุทิศตน และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับ ผู้อื่นได้
อย่างมีมนุษย์สัมพันธ์อันดี มีน้าใจ เอื้ออาทร และเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
2. ยกย่ อ งเชิ ด ชู ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ สร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจและความภาคภู มิ ใจแก่ ผู้ ได้ รั บ
การคัดเลือก ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางทุกระดับ มีความเชื่อมั่น ศรัทธาในการ
ท าความดี ยึ ด ถื อ เป็ น แบบอย่ า งในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นและสร้ างสรรค์ ผ ลงานที่ เป็ น ประโยชน์
ต่อหน่วยงานและประเทศชาติต่อไป
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
มีนาคม 2559 ถึง สิงหาคม 2565
5. งบประมาณ
2,440,000 บาท เงินส่วนลดสลากบารุงการกุศล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
610,000
610,000
610,000
610,000

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ผู้ได้รับการคัดเลือกมีความภูมิใจ เห็นคุณค่าของตนเอง มีขวัญกาลังใจ ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีงาม และสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและประเทศชาติ
2. บุคลากรของทุกระดับของกรมบัญชีกลางมีแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
โดยยึดมั่นในหลักวินัย คุณธรรม จริยธรรม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและประเทศชาติ
3. บุคลากรของกรมบัญชีกลางมีความร่วมมือทุกระดับ
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7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
ช่องทางการลงคะแนนผ่านเว็บไซต์ เป็นการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ฟรี (Survery Can)
มีข้อจากัดบางประการทาให้ไม่สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ครบถ้วน
8. ข้อเสนอแนะ
จัดทาโปรแกรมสาหรับใช้ในการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉาพะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการเจ้าหน้าที่
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
ขององค์กร

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
มีผู้ได้รับการคัดเลือก
ตามจานวนที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
100
100
100 100 100 100 100

เกณฑ์การให้คะแนน
1
-

2
-

3
80

4
90

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้ได้รับการคัดเลือก
มีความภูมิใจ มีแรงจูงใจ
ในการประพฤติตน
ปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกระดับ
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กำหนดแนวทำงกำรคัดเลือกเสนออธิบดีฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

คัดเลือกตำมแนวทำงทีก่ ำหนด

ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก

2.

3.

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ
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แผน

ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5 10

10 10 10 10 10 5

10 10 10

5 10

10 10 10 10 10 5

10 10 10

5 10

10 10 10 10 10 5

10 10 10

5 10

10 10 10 10 10 5

10 10 10
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

1.6 โครงกำรคนดีบญ
ั ชีกลำง

1.7 โครงการ "ส่งตรงข่าวสารวินัย คุณธรรม จริยธรรม"
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2579) มีเป้าหมายหนึ่งเพื่อให้มีระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้ องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ช าติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1
วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคม ซึ่งกระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานกลางได้กาหนด
แผนงานให้ ส อดรับ ตามยุท ธศาสตร์ช าติระยะ 20 ปี ในเป้าหมายที่ 4 การเป็น องค์กรต้น แบบในการ
บริห ารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 10 การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง รวมทั้งยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กร (Strengthen the CGD Organization)
ดั งนั้ น เพื่ อเป็ นการเสริ มสร้างความเข้ มแข็ งให้ แก่ องค์ กร โดยบุ คลากรเป็ นผู้ ประพฤติ ดี
ปฏิบั ติชอบ ทางานด้ว ยความซื่อสัตย์สุ จริต ยึดประโยชน์ ของแผ่ นดินเป็น สาคัญ กรมบัญ ชีกลางจึง
เห็ น ควรจั ด ท าโครงการ “ส่ ง ตรงข่ า วสารวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม” เพื่ อ ปลุ ก จิ ต ส านึ ก ค่ า นิ ย ม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และสร้างเสริมวินัยให้แก่บุคลากรของกรมบัญชีกลาง ได้มีความตระหนักใน
เรื่องของการประพฤติ ปฏิบัติอย่ างโปร่งใส มีวินัย คุณธรรม และเพื่อเป็นเครื่องมือป้องกั นการทุจริต
ประพฤติมิชอบและป้องกันการกระทาผิดวินัยได้อีกทางหนึ่ง
2. สาระสาคัญ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยววินัย คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการประพฤติ
ปฏิบัติตนที่อาจเข้าข่ายในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลาง โดยจัดทาสรุปย่อ
ในลักษณะ Infographic และส่งตรงไปยังบุคลากรของกรมบัญชีกลางแต่ละคนผ่านระบบ e-Office รวมถึง
เผยแพร่ทาง Intranet กรมบัญชีกลาง จานวน 12 ครั้ง
3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/
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4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2565
5. งบประมาณ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
บุคลากรของกรมบัญชีกลางมีแนวทางการประพฤติ ปฏิบัติที่ดี มีความรู้ในเรื่องของวินัย
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมมากขึ้ น เรี ย นรู้ แ ละปรั บ ปรุ ง ตน ให้ ดี ขึ้ น รวมทั้ ง ก่ อ ให้ เกิ ด ความตระหนั ก
และมีจิ ตส านึ กรับ ผิ ดชอบในการเป็ นข้าราชการที่ดี รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็ นข้าราชการ
และบุคลากรของกรมบัญชีกลาง
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการเจ้าหน้าที่
10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลขององค์กร

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
12 12 12 12 12 12 12
ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนน
1
-

2
-

3
8
ครั้ง

4
10
ครั้ง

5
12
ครั้ง

ผลลัพธ์ (Outcome)
บุคลากรมีแนวทางประพฤติ
ปฏิบัติ และมีความรู้
เรื่องของวินัย คุณธรรม
จริยธรรมมากขึ้น
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ศึกษำ วิเครำะห์ขอ้ มูล เพือ่ จัดทำเนือ้ หำเผยแพร่

จัดส่งข้อมูลทำงระบบ e-Office/Intranet

สรุปผลกำรดำเนินกำร

2.

3.

ที่ดำเนินกำร

ที่

1.

แผนงำน/โครงกำร

ลำดับ

204

แผน

ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

4

4

4

4
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1.7 โครงกำร "ส่งตรงข่ำวสำรวินัย คุณธรรม จริยธรรม"

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

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง
/

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
กรกฏาคม 2558 ถึง สิงหาคม 2562
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5. งบประมาณ
368,755,408.19 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
14,812,708.11
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 2
196,241,626.49

ไตรมาสที่ 3
131,045,862.77

ไตรมาสที่ 4
26,655,207.82

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. มีศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งใหม่ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย มั่นคง และมีความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัย เช่น ISO/IEC 2700 นอกจากนี้ยังสามารถ
รองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และระบบ งานต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจของกรมฯ
2. ลดระดับความเสี่ยงที่เกิดจากภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดกับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสาร (ระบบงานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย) ให้มี
โอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด หรือเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นขึ้น กรมฯ ก็สามารถที่จะลด/บรรเทาความเสี่ยงนั้น
ให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการได้ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการให้บริการระบบ
สารสนเทศของกรมฯ ต่ อส่ ว นราชการ หน่ว ยงานต่าง ๆ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น รัฐ วิส าหกิ จ
บุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ) ภาคเอกชน ผู้รับบานาญ และประชาชน
3. ยกระดับ และรักษามาตรฐานการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางในการให้บริการ
กับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ บุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ) ผู้รับบานาญ ผู้มีสิทธิ/ผู้อาศัยสิทธิ/ทายาทของบุคลากรภ าครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน รวมถึง การปฏิบัติงานภายในของกรมฯ ได้
4. สร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของกรมฯ
7. เงื่อนไข/อุปสรรค
ผู้บ ริห ารระดับ สูงให้ การสนับสนุนตลอดระยะเวลาโครงการ และคณะทางานจะต้องรับ
การสื่ อ สารให้ เข้ า ใจภาพรวมของโครงการ รายละเอี ย ดของแผนงานโครงการ และเข้ า ใจหน้ า ที่
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ต นเองเกี่ ย วข้ อ งในแต่ ล ะกิ จ กรรมเป็ น อย่ า งดี รวมถึ ง ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งมี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์เกี่ยวกับสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
100 100 100 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
แห่งใหม่ในสถานที่ที่มี
ความปลอดภัย มั่นคง
และมีความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ
ตามมาตรฐานสากล
ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ISO/IEC 2700
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ที่ดำเนินกำร

แผนงำน/โครงกำร

2. บริษัทฯ ดำเนินกำรก่อสร้ำง

1. ดำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง และทำสัญญำ

ที่

ลำดับ
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ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5

5 10 10 10 10 10 10 10 10 10

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

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

2.1 โครงกำรสร้ำงอำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลำง

2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากโครงการดั ง กล่ า วเป็ น การจั ด หาเครื่ อ งไมโครคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื่ อ งพิ ม พ์
เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ที่ใช้งานทั้งหมด และเพิ่มเติมสาหรับ
บุคลากรของกรมบัญชีกลางที่บรรจุใหม่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ และป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่อง
ขั้นสูงสาหรับเครื่องลูกข่ายทั้งหมดของกรมฯ เนื่องจาก
1. เครื่องไมโครคอมพิว เตอร์และเครื่องพิ มพ์ที่ จะดาเนิน การทดแทนใช้ระบบปฏิบัติการ
Microsoft Windows XP ปั จ จุ บั น เครื่ อ งไมโครคอมพิ ว เตอร์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ า ไม่ ส ามารถรองรั บ
ซอฟต์ แ วร์ เวอร์ ชัน ใหม่ ๆ ในปั จ จุ บั น ที่ ต้องการทรัพ ยากรของเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ที่ สู งขึ้น และหรือ
ไม่สามารถรองรับซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ ๆ ที่ใช้ในการออกแบบและพัฒ นาโปรแกรมระบบสารสนเทศ
สาหรับเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพไม่เหมาะกับการใช้งานกับระบบงานคอมพิวเตอร์/
ระบบสารสนเทศที่ เป็ นแบบ Web Base Application เนื่องจากระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบสารสนเทศ
ที่ เป็ น แบบ Web Base Application จะต้ อ งใช้ ท รัพ ยากรของเครื่อ งไมโครคอมพิ ว เตอร์ ที่ ท าหน้ า ที่
เป็นเครื่อง Browser ในการประมวลผลจึงจาเป็นต้องมีทรัพยากรของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้น
(หน่วยประมวลผลกลางรุ่นใหม่หน่วยความจาสูง และหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดเพียงพอต่อการใช้งาน)
3. จ านวนเครื่ อ งไมโครคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื่ อ งพิ ม พ์ ไม่ เพี ย งพอต่ อ การปฏิ บั ติ งานของ
เจ้ าหน้ าที่ ทาให้ ในการปฏิบัติงานต้องหมุนเวียนกันใช้เครื่องมี ผลให้ การปฏิบัติงานล่ าช้า โดยเฉพาะ
การตอบข้อหารือ การแก้ไขปัญหาให้กับส่วนราชการ/ผู้รับบริการ
- ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการไม่ Support Microsoft Windows XP ที่กรมใช้งานแล้ว
- เพื่อตรวจจับ และบริหารจัดการปัญหาภัยคุกคามชั้นสูงโดยเฉพาะบนเครื่องลูกข่าย
(Endpoint Detection and Response หรือ EDR) ของกรมทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบของการบุกรุก
โจมตี รวมทั้งภัยคุกคามรูป แบบใหม่มีเพิ่มขึ้นมากมายหลายรูปแบบ จึงจาเป็นต้องจัดหาเพื่อป้องกัน
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายให้มีเสถียรภาพและเพิ่มความปลอดภัยกับผู้ใช้งานมากขึ้น
2. สาระสาคัญ
จัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 650 ชุด และเครื่องพิมพ์ จานวน 200 ชุด เพื่อทดแทน
ของเดิมและรองรับบุคลากรของกรมบัญชีกลางที่เพิ่มขึ้น รวมถึงจัดหาอุปกรณ์และสิทธิ์การใช้โปรแกรม
รักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกข่ายทั้งหมด จานวน 3,500 สิทธิ์ จานวน 1 ระบบ
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3. ประเภทโครงการ
โครงการ
สนับสนุน

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

ปฏิบัติงานตาม พัฒนาสู่รางวัล
มาตรฐานสากล
ระดับ
เพื่อรองรับ AEC กระทรวงการคลัง

4. ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2561 ถึง เมษายน 2562
5. งบประมาณ
43,798,200 บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
-

ไตรมาสที่ 2
30,658,740
-

ไตรมาสที่ 3
13,139,460
-

ไตรมาสที่ 4
-

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. สามารถทดแทนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ของเดิมที่ล้าสมัยไม่ทันต่อ
การใช้งาน และมีเพียงพอแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ของกรมบัญชีกลาง
2. เกิดความปลอดภัย ลดความเสี่ยง ลดผลกระทบจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจจะพยายามเข้าถึง
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและใช้เป็นช่องทางในการเจาะระบบงานที่มีความสาคัญของกรมบัญชีกลาง
3. เพิ่ มประสิ ทธิภ าพในการปฏิ บัติงานให้ ส ามารถให้ บริการแก่ส่ ว นราชการต่าง ๆ และ
ผู้ใช้บริการอื่นไอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
7. เงื่อนไข/ปัญหาอุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูล
เพื่อการบริหาร
จัดการภายในองค์กร

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
- 100 -

เกณฑ์การให้คะแนน
1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

ผลลัพธ์ (Outcome)
เกิดความปลอดภัย
ลดความเสี่ยง ลดผลกระทบ
จากผู้ไม่ประสงค์ดี
พยายามเข้าถึงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย
และใช้เป็นช่องทางในการ
เจาะระบบงานที่มีความสาคัญ
ของกรมบัญชีกลาง
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ที่ดำเนินกำร

แผนงำน/โครงกำร

5. ตรวจรับ และจ่ำยเงินงวดที่ 2

คู่มือ พร้อมติดตั้งภำยใน 150 วัน

4. บริษัทส่งมอบงำนงวดที่ 2 และส่งมอบ Hardware / Software /

3. ตรวจรับ และจ่ำยเงินงวดที่ 1

คู่มือ พร้อมติดตั้งภำยใน 120 วัน

2. บริษัทส่งมอบงำนงวดที่ 1 และส่งมอบ Hardware / Software /

1. ประกำศร่ำง TOR / e-Biding และทำสัญญำ

ที่

ลำดับ
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ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ร้อยละ

แผน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5

5

2

5

2

2

2

10 10

2

10 10

5 10 10

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

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

2.2 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

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

