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 แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 
2566 – 2570 จัดท าขึ้นตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งได้ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยี  
มีความมุ่งหมายส าคัญเพ่ือปฏิรูปประเทศไทยให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล และใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่ใช้ประโยชน์จากดิจิทัล 

 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงได้จัดท าแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลัง
สู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570 ฉบับนี้ขึ้น โดยการแบ่ง
สาระส าคัญออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กรอบการก าหนดแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลัง
ดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570 ประกอบด้วย กฎหมาย นโยบายรัฐบาล และ
ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) รวมทั้งการประมวล 
ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมของกระทรวงการคลังดิจิทัล ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาได้น ามาวิเคราะห์และประเมิน
สถานภาพกระทรวงการคลังดิจิทัล เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล ส่วนที่ 2 สาระส าคัญ
ของแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 
2566 – 2570ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็น
กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570 

 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดท าแผน
ขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570
ฉบับนี้จนส าเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
อันน ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป 
 
 
 
 
         ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
        ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

 
 
 
 



สำรบัญ 
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ส่วนที่ 1  กรอบกำรก ำหนดแผนขับเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล   4 
 (Digital MOF) ประจ ำปีงบประมำณ 2566 – 2570 

• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560   4 
• พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   5 
• พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 10  
• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 13 
• ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 62 (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 17 

แถลงต่อรัฐสภา 
• ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 27  
• แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 31  
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 37 
• นโยบายและแผนระดับชาติว่าดว้ยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) 41 
• ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570  45 
• ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 49 
• การศึกษาสภาพแวดล้อมของกระทรวงการคลัง 53 

- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 53 
 - โครงสร้างส่วนราชการและภารกิจหน้าที่ 55 
 - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกระทรวงการคลังดิจิทัล 58 
 - ความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 63 
ส่วนที่ 2 สำระส ำคัญของแผนขับเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล 65 
 (Digital MOF)  

• วิสัยทัศน์ 65 
• ยุทธศาสตร์ 65 
• โครงการตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล 67 

(Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570 
 
 



สำรบญัตำรำง 
 

  หน้ำ 
ตารางที่ 1  การเชื่อมโยงเป้าหมายนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 11 

กับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF)  
ตารางที่ 2   การประมวลและสรุปสาระส าคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 13 

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ตารางที่ 3   การเชื่อมโยงเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 15 

ดิจิทัล (Digital MOF) 
ตารางที่ 4   การเชื่อมโยงค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 62 (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 26 

นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา กับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF)  
ตารางที่ 5   การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี กับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 30 
ตารางที่ 6   การเชื่อมโยงแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) กับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล 36 

(Digital MOF) 
ตารางที่ 7   การเชื่อมโยงองค์ประกอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  39 

กับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 
ตารางที่ 8   การเชื่อมโยงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 44 

(พ.ศ. 2561 – 2580) กับยทุธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 
ตารางที่ 9   การเชื่อมโยงร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570  48 

กับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 
ตารางที่ 10  การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 52 
ตารางที่ 11  การสรุปเนื้อหาสาระส าคัญของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และส่วนราชการที่เป็นผู้รักษา 53 

การตามกฎหมาย 
ตารางที่ 12  การแสดง SWOT Analysis ของกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 59 
ตารางที่ 13  การประเมินสถานภาพองค์กรจาก SWOT Analysis 60 
ตารางที่ 14  การก าหนดกลยุทธ์กระทรวงการคลังดิจิทัล ด้วยวิธี SWOT MATRIX 61 
ตารางที่ 15  การสรุปปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 62 
ตารางที่ 16  การเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 63 
ตารางที่ 17  การเชื่อมโยงความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 64

กับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 
 
 



สำรบญัภำพ 
 หน้ำ 
ภาพที่ 1  วิสัยทัศน์ประเทศไทย 27 
ภาพที่ 2  Hi-Value and Sustainable Thailand 38 
ภาพที่ 3  ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี 41 
ภาพที่ 4  โครงสร้างกระทรวงการคลัง 56 
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 แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 
2566 – 2570 ได้ทบทวนปรับปรุงขึ้นใหม่จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้แนวคิดและหลักการ  
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
3. พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
5. ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
6. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี   
7. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)   
8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
9. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) 
10.   ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570 
11.   ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง  
12.   การศึกษาสภาพแวดล้อมของกระทรวงการคลัง  

  จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล กระทรวงการคลังได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ในแผนขับเคลื่อน
กระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 - 2570 ดังนี้ 
 
 วิสัยทัศน์  
 เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ปลอดภัย 
 

ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
  พัฒนาและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ก าหนดและสร้างมาตรฐานข้อมูลกลาง ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ การวางแผน และแก้ไขปัญหา เพ่ือความถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจ 
  เป้าหมาย  

1. มีระบบมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สอดคล้องกับการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ (Data Governance for Government) 

2. มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) และความปลอดภัยของข้อมูล 

บทสรุปผู้บริหาร 
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3. เพ่ิมมูลค่าของข้อมลูด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
4. เผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
5. บูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  พัฒนากระบวนการท างาน การบริหารจัดการ ด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างสร้างสรรค์ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจและการเข้าถึงบริการเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
โปร่งใส และเป็นธรรม 
  เป้าหมาย  

1. พัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการให้อยู่ในระบบดิจิทัล เพ่ือมุ่งไปสู่ Thailand GOV-TECH 
2. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการสู่ e-Service  
3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
4. เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง อย่างเท่าเทียม 
5. มีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนกระบวนการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  สร้างกลไกการก ากับดูแลการบริหารดิจิทัล ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ให้เหมาะสมมีความทันสมัย 
และง่ายต่อการปฏิบัติจริง รวมทั้งพัฒนากลไกในการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  เป้าหมาย  

1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามจากไซเบอร์ 
2. ปรับปรุงกฎ ระเบียบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสม มีความทันสมัย และง่ายต่อการปฏิบัติจริง 
3. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย รองรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 
4. สร้างกลไกการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
5. สร้างสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของหน่วยงาน 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
  พัฒนาเชื่อมโยงและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ตามภารกิจ 
บูรณาการโครงข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และโครงข่ายสื่อสารไร้สายเข้าด้วยกัน น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  เป้าหมาย  

1. พัฒนาและส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ขององค์กร 
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2. บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้วยระบบดิจิทัลของกระทรวงการคลัง เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

3. บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ตามภารกิจ และพร้อมรองรับ
การปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 

4. เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงโครงข่ายสื่อสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความม่ันคงปลอดภัย 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
  พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ทักษะ ความช านาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ สามารถก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
  เป้าหมาย  

1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะพ้ืนฐานด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
2. ยกระดับคุณภาพบุคลากรในสายอาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีทักษะ ความช านาญ เชี่ยวชาญ 
3. พัฒนาทักษะ ทัศนคติของบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือมุ่งไปสู่ Thailand GOV-TECH 
4. บุคลากรสามารถเพ่ิมพูนความรู้ได้ตลอดเวลา ไม่จ ากัดเวลา สถานที่ และอุปกรณ์ 
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  กระทรวงการคลังได้จัดท าแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570 บนพ้ืนฐานแนวคิด หลักการ และการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้ 
  1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 หมวด 1 บททั่วไป  
 มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อ านาจนั้น
ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
 มาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะใน
รัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะ
ท าการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือน
หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลอื่น 
 มาตรา 41 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
 (1) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 (2) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว 
 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ 
 มาตรา 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูล
เกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก 
 มาตรา 62 รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐ  
มีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  และจัดระบบภาษีให้เกิด 
ความเป็นธรรมแก่สังคม 
 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ 
 มาตรา 69 รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลป วิทยาการแขนง
ต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของสังคมและเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ 
 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 
 มาตรา 258 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล  

ส่วนที่ 1 :  กรอบการก าหนดแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลัง
ดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 - 2570 
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 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
  (1) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  
  (2) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูล
เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 
  (3) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคนภาครัฐ  
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
แต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน  
  (4) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถ 
อย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงาน
แต่ละบุคคล มีความชื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม
ของผู้บังคับบัญชา 
  (5) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้และมี
กลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
 ฉ. ด้านเศรษฐกิจ 
  (1) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือให้ประเทศชาติและ
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ อย่างยั่งยืน โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
  (2) สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการน าความคิดสร้างสรรค์  และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
  (3) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า เพ่ิมพูนรายได้ของรัฐด้านต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดท าและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล 
  (4) สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถในการแข่งขัน
อย่างเหมาะสม และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพ่ือสังคมและวิสาหกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างกลไก
เพ่ิมโอกาสในการท างานและการประกอบอาชีพของประชาชน 
 
 2.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 
2566 – 2570 เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบ ตามที่ได้ก าหนดในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540  
 หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
  มาตรา 9 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
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 3.  พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
 แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ
ได้น าพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มาเป็นแนวทางในการปกป้องระบบ
คอมพิวเตอร์และโครงข่าย IT ของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญทางสารสนเทศ หรือบริการที่ส าคัญ เพ่ือความมั่นคง
ปลอดภัย สามารถให้บริการได้เป็นปกติและหน่วยงานสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที 
 
  4.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 
2566 – 2570 ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยการบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 7 ประการ 
ดังนี้ 
  1.  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 2.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ 
 3.  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 4.  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
 5.  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
 6.  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  

7.  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
  
 5.  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 62 (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
แถลงต่อรัฐสภา 
 แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 
2566 – 2570 จัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ดังนี้  
  นโยบายหลัก 
 ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 ด้านที่ 8 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
 ด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 นโยบายเร่งด่วน 
  เรื่องท่ี 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
 เรื่องท่ี 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
 เรื่องท่ี 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายราชการประจ า 
 เรื่องท่ี 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
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 6.  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 
2566 – 2570 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 
 7.  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 
2566 – 2570 สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดังนี้  
 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
  ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ 
 ด้านที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  8.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แนวนโยบายแห่งรัฐ มิติการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
ที่ส่งผลต่อภาพรวมของประเทศ รวมถึงสภาพสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลกอย่าง 
รอบด้าน เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม โดยแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็น
กระทรวงดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570 น ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ซึ่งประกอบด้วย 

1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
2. สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค  
3. วิถีชีวิตที่ยั่งยืน  
4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย  
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 9.  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 
2566 – 2570 จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
  10.  ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570 
 แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 
2566 – 2570 จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570  
ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบริการที่สะดวกและเข้าถึงง่ายด้วยรัฐบาลดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจด้วยรัฐบาลดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการข้อมูลและกระบวนงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการบริหารงานที่ยืดหยุ่น
และคล่องตัว  
 
  11.  ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
 แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 
2566 – 2570 จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ซึ่งก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการขับเคลื่อน
ทางการคลังและเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การคลังการเงินเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ 
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  12.  การศึกษาสภาพแวดล้อมของกระทรวงการคลัง  
 กระทรวงการคลังด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยการน าปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กรมาประกอบการวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดเป็นแผนขับเคลื่อน
กระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570 ดังนี้ 
 1.  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 2.  โครงสร้างส่วนราชการและภารกิจหน้าที่ 
 3.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกระทรวงการคลังดิจิทัล  
 4.  ความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
 

  กระทรวงการคลังให้ความส าคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยได้ศึกษาและน า
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มาปรับใช้ในการจัดท าแผนขับเคลื่อน
กระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570 ซึ่ง
น ามาเป็นแนวทางในการปกป้องระบบคอมพิวเตอร์และโครงข่าย IT ของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญทางสารสนเทศ 
หรือบริการที่ส าคัญ เพ่ือความมั่นคงปลอดภัย สามารถให้บริการได้เป็นปกติ และหน่วยงานสามารถรับมือกับ 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที โดยสามารถสรุปสาระส าคัญกฎหมายว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ไซเบอร์ได้ ดังนี้ 
 1. ก าหนดให้โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของสารสนเทศและหน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐาน และมีแนวทาง
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 2. มีการเฝ้าระวังภัยคุกคาม และมีแผนรับมือเพ่ือกู้คืนระบบให้กลับมาท างานได้ตามปกติ 
 3. มีการร่วมมือและประสานงานกันกับส านักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เมื่อมีภัยร้ายแรงที่ท าให้
การให้บริการที่ส าคัญไม่สามารถท างานได้ จนท าให้ประชาชนเดือดร้อน  
  ประกอบด้วยหน่วยงานหลัก คือ  

1. หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล มีหน้าที่ดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าคัญให้มีมาตรฐาน  
  2. ส านักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นศูนย์กลางเฝ้าระวังความปลอดภัย
ไซเบอร์ของประเทศ และให้การช่วยเหลือในการป้องกันและรับมือเมื่อเกิดภัยคุกคามในระดับร้ายแรง 
  ระดับภัยคุกคาม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  1. ภัยคุกคามระดับไม่ร้ายแรง คือ เหตุการณ์ที่เป็นภัยคุกคามมีผลท าให้ระบบเครือข่าย หรือคอมพิวเตอร์
ท าให้ช้าลง 
  2. ภัยคุกคามระดับร้ายแรง คือ ภัยคุกคามที่โจมตีระบบคอมพิวเตอร์โดยกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ 
ทั้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การป้องกันประเทศ เศรษฐกิจ ความปลอดภัยสาธารณะ 
  3. ภัยคุกคามระดับวิกฤติ คือ ภัยคุมคามที่มีลักษณะการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลกระทบรุนแรง 
ต่อโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศภายในประเทศเป็นบริเวณกว้าง และการโจมตีที่เป็นการก่ออาชญากรรม
ทางไซเบอร์ 
   ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
 1. ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญมีความปลอดภัย สามารถให้บริการได้
ต่อเนื่อง  
 2. มีแนวทางในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ไม่ให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง  และกลับมาท างานได้
อย่างรวดเร็ว 
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 3. มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ และให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ 
 4. เมื่อเกิดภัยคุกคามร้ายแรง การเข้าไปแก้ไขปัญหาที่ต้องเข้าถึงทรัพย์สินจะต้องใช้ค าสั่งศาลเพ่ือคุ้มครองสิทธิ 

  การก าหนดยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ค านึงถึงเป้าหมายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ โดยสามารถน ามาเชื่อมโยงได้ดังตาราง 
 
 ตารางที่ 1 การเชื่อมโยงเป้าหมายนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 
1. การบูรณาการการจัดการในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการ
ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2. การสร้างมาตรการและกลไกเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง จากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

3. การสร้างมาตรการในการปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศของประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

4. การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน 
และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการ
ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 
5. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

6. การพัฒนาบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ท้ังภาครัฐ และเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

7. การสร้างความตระหนัก และความรู้ด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

8. การพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพ่ือการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 

 กระทรวงการคลังให้ความส าคัญกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) โดยน าสาระส าคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาประมวลและสรุปแยกออกเป็นหมวดต่าง ๆ ได้ 8 หมวด ดังนี้ 

 ตารางที่ 2  การประมวลและสรุปสาระส าคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

หมวด สาระส าคัญ 
1 

(มาตรา 6) 
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
▪ การก าหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผล 7 ประการ 

- เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
- เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
- มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
- ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
- มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
- ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
- มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

2 
(มาตรา 7 – มาตรา 8) 

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
▪ การก าหนดนิยามว่าด้วยการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ

ประชาชน 
▪ การวางแนวทางการด าเนินการ 5 ประการ 

- การก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการ 
- การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการโดยชื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
- การวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย และผลกระทบต่อประชาชน 
- การรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมส่วนรวม และ

ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
- การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคโดยเร็ว 

3 
(มาตรา 9 – มาตรา 19) 

 
 
 
 

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
▪ การก าหนดแนวทางการปฏิบัติ 

- การจัดท าแผนปฏิบัติราชการก่อนการด าเนินงานตามภารกิจ 
- แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย รายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา 

งบประมาณ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
- การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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หมวด สาระส าคัญ 
 
3 

(มาตรา 9 – มาตรา 19) 
(ต่อ) 

- การแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน 
▪ การบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน 
▪ การจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
▪ การจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือแสดง 

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
▪ การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 

- แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี  
- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
- แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

4 
(มาตรา 20 – มาตรา 26) 

การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
▪ การจัดท าและเผยแพร่แผนการท างาน เป้าหมาย ระยะเวลาแล้วเสร็จและ

งบประมาณของงานหรือโครงการให้ข้าราชการ และประชาชนทราบ 
▪ การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ 
▪ การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเปิดเผยและเที่ยงธรรม 
▪ ความรวดเร็วและยืดหยุ่นคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ 

5 
(มาตรา 27 – มาตรา 32) 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
▪ การกระจายอ านาจการตัดสินใจหรือการมอบอ านาจ 
▪ การปรับปรุงขั้นตอน และลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
▪ การจัดท าและแสดงแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการด าเนินงานส าหรับงาน

บริการประชาชน 
▪ การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของทุกส่วนราชการในกระทรวงเดียวกัน 

6 
(มาตรา 33 – มาตรา 36) 

การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
▪ การทบทวนเพ่ือยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ อ านาจหน้าที่ 

โครงสร้าง และอัตราก าลัง 
▪ การทบทวนเพ่ือยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ ระเบียบและ

ข้อบังคับ 
7 

(มาตรา 37 – มาตรา 44) 
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
▪ การประกาศก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 
▪ การจัดระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่

ประชาชน 
▪ การรับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นจากประชาชน ข้าราชการ 

และส่วนราชการอ่ืน 
▪ การเปิดเผยข้อมูลของทางราชการ 
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หมวด สาระส าคัญ 
8 

(มาตรา 45 – มาตรา 49) 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
▪ การประเมินผลส่วนราชการและการประเมินผู้ปฏิบัติงาน 
▪ การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบ าเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการ 

9 
(มาตรา 50 – มาตรา 53) 

บทเบ็ดเตล็ด 
▪ การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน และรัฐวิสาหกิจปฏิบัติ 

 
 การก าหนดยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ค านึงถึงเป้าหมายเพ่ือการบริหารราชการที่ดี 
โดยสามารถน ามาเชื่อมโยงได้ดังตาราง 

 ตารางที่ 3 การเชื่อมโยงเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลั ง
ดิจิทัล (Digital MOF) 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจ
การเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจ
การเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจ
การเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจ
การเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 
การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจ

การเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

การอ านวยความสะดวก  และ 
การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจ
การเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 62 (พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
แถลงต่อรัฐสภา 

 
 คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง มีการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ให้ประชาชน  
ให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
สร้างความเข้มแข็ง และแก้ไขปัญหาที่ยังด ารงอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกัน
และมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  จะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้นในประชาคมโลก
และมีบทบาทในการขับเคลื่อนความยั่งยืนในประชาคมโลกผ่านการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ในศตวรรษที่ 21” โดยได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
 นโยบายหลัก 12 ด้าน 
 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  1.1 สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักส าคัญ  
  1.2 ต่อยอดการด าเนินการของหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชด าริ 
  1.3 สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริง
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ เพ่ือประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค ์
 2. การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข 
  2.1 รักษาป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ 
  2.2 ปลูกจิตส านึก เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม 
ท าประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ระหว่างกัน
ของประชาชน 
  2.3 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็น
ประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติ และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
  2.4 สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน 
  2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ 
 3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  3.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 
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  3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย 
เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี 
  3.3 ท านุบ ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง 
  3.4 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน ยอมรับ
และเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะพหุสังคม  
ที่อยู่ร่วมกัน 
 4. การสร้างบทบาทในเวทีโลก 
  4.1 สร้างบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก 
  4.2 เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน 
  4.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
  4.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง 
  4.5 ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพ่ือประชาชน 
 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
  5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง 
   5.1.1 ด าเนินนโยบายการเงินการคลังเพ่ือให้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนองต่อความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก 
   5.1.2 ก ากับดูแลวินัยการเงินการคลัง 
   5.1.3 ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ 
   5.1.4 ปฏิรูประบบการออม 
   5.1.5 สร้างแพลตฟอร์มเพ่ือใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย 
  5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
   5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ  
สีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] 
   5.2.2 พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้ม
การค้าโลก 
   5.2.3 สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายใหม่ 
   5.2.4 พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนผู้ประกอบการ 
  5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
   5.3.1 รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตรส าคัญ อาทิ 
ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด โดยผ่านเครื่องมือและมาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
ไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร 
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   5.3.2 ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการ
คลังของภาครัฐ 
   5.3.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรรุ่นใหม่  
   5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร 
   5.3.5 ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากิน แหล่งเงินทุน 
โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ  
   5.3.6 ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพชืเศรษฐกิจ 
   5.3.7 ส่งเสริมการท าปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
   5.3.8 ฟ้ืนฟูและสนับสนุนอาชีพการท าประมงให้เกิดความยั่งยืน บนพ้ืนฐานของการรักษา
ทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง 
  5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 
   5.4.1 พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 
   5.4.2 ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ รายได้สูง 
   5.4.3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
   5.4.4 ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด 
   5.4.5 ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน 
  5.5 พัฒนาการค้าการลงทุนเพ่ือมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค 
   5.5.1 ส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสินค้าชายแดน 
   5.5.2 ส่งเสริมธุรกิจการค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ข้ามพรมแดน 
   5.5.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน าเข้า ส่งออกสินค้าบริเวณดา่นชายแดน 
  5.6 พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
   5.6.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ และสามารถรองรับ
การขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ  
   5.6.2 แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง 
   5.6.3 เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
   5.6.4 ยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง และมี
เสถียรภาพ 
   5.6.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าประปา 
   5.6.6 แก้ปัญหาระบบระบายน้ า และระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  5.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ  
   5.7.1 รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติให้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G 
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   5.7.2 พัฒนาการอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนธุรกิจการค้า การน าเข้าส่งออก และโลจิสติกส์
ในรูปแบบดิจิทัล 
   5.7.3 ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพ่ิมโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย
ทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด 
  5.8 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
   5.8.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 
   5.8.2 สร้างระบบจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.8.3 เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   5.8.4 สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน้ า 
  5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
   5.9.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่  
   5.9.2 เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในภาคการผลิตและ
บริการให้สามารถแข่งขันได ้
   5.9.3 ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
   5.9.4 ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้ามาช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ของไทย  
 6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
  6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 
   6.1.1 พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง 
   6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   6.1.3 เพ่ิมพ้ืนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ในภูมิภาค 
   6.1.4 เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง 
  6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ 
 7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
  7.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
   7.1.1 สร้างมูลค่าเพ่ิมธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพ้ืนที่  
   7.1.2 สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี 
   7.1.3 สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและบริการทางการเงินของ
วิสาหกิจชุมชน 
   7.1.4 ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน 
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   7.1.5 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน 
  7.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   7.2.1 สร้างผู้น าชุมชน ยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน 
   7.2.2 ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน สวัสดิการชุมชน สาธารณสุข
ชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ 
   7.2.3 แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินท ากิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่ 
   7.2.4 สร้างพลังในชุมชน 
   7.2.5 สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง 
  7.3 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก 
 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม
ศักยภาพ 
   8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
  8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
   8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 
   8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 
  8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ 
  8.4 ดึงดูดคนเก่งจากท่ัวโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง 
  8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
   8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและความยากจน 
   8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ 
   8.5.3 สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  
  8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
   8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
   8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
   8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย 
   8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง 
  8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
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 9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
  9.1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย 
  9.2 ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
  9.3 พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
  9.4 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานท าที่เหมาะสมกับ
ประชากรทุกกลุ่ม 
 10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
  10.1 ปกป้อง รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
  10.2 ปรับปรุงระบบที่ดินท ากินและลดความเหลื่อมล้ าด้านการถือครองที่ดิน 
  10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ แหล่งน้ าชุมชน และทะเล 
  10.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพ่ื อการพัฒนา
ประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  10.5 แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  10.6 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
  10.7 พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  10.8 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ 
 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
  11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
  11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความส าคัญต่อการประกอบธุรกิจ
และด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล 
  11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
  11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ 
  11.5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
  11.6 พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบภาครัฐ 
  11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอ้ือต่อการท าธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
   11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอ านวยความสะดวก ต้นทุน
ค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ 
   11.7.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิดทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือ
นวัตกรรมใหม่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน 
   11.7.3 ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม 
  11.8 การกระจายอ านาจ ความรับผิดชอบ และเพ่ิมบทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ 
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 12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
  12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  12.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
   
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  
 1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพของคนไทย 
การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ท าให้บ้านเมืองเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม แก้ไขปัญหาหนี้สิน และลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา หนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึงการฉ้อโกงหลอกลวง
ผ่านระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่เอ้ือให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้
ตามความพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินท ากินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ จัดท าแนวทางการก าหนดสิทธิและ  
การจัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง รวมทั้ง
ช่วยเหลือดูแลประมงพ้ืนบ้านโดยยังต้องสอดคล้องกับมาตรฐานด้านการประมงขององค์กรระหว่างประเทศ 
 2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยปรับปรุงระบบบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหา 
ทางเศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ 
ลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล  และภูมิปัญญา
แพทย์แผนไทย เพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และ
ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ 
 3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเร่งกระบวนการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้มีเม็ดเงินเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียมมาตรการรองรับการกีดกันทางการค้า และมาตรการสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมช่องทาง 
การส่งออกให้ผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า ปรับปรุงทิศทางการส่งออกไปยังตลาดอ่ืน
โดยเร็ว ขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศที่มีศักยภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ย ว
ภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือกระจายรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจ
แบ่งปัน เพ่ือสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงที่มีข้อจ ากัดด้านการส่งออก และส่งเสริม
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
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 4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพ้ืนที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบ
บริหารจัดการน้ าและคุณภาพของดินตาม Agri-Map ก าหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จาก
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้าเกษตรส าคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย และ
ข้าวโพด ด้วยการชดเชย การประกันรายได้ ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้าเกษตร หรือเครื่องมือทางการเงิน
สมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางวินัยการเงินการคลังของภาครัฐในระยะยาว ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา และ
ศึกษารูปแบบระบบแบ่งปันผลก าไรสินค้าเกษตรที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหาข้าวครบวงจร ส่งเสริมการใช้
ยางพาราในภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตร
ในอุตสาหกรรมพลังงาน สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือทางการเกษตรในราคาที่เข้าถึงได้  เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
ควบคุมมาตรฐานการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีในการเกษตรเพ่ือน าไปสู่ การลด ละ เลิกการใช้สารเคมี หรือปุ๋ยเคมี 
โดยจัดหาสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ของปราชญ์
ชาวบ้านในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมทั้งเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา 
กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เพ่ือสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน โดยก าหนดกลไกการด าเนินงานที่รัดกุม เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบทาง
สังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด 
 5. การยกระดับศักยภาพแรงงาน โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับอัตราค่าจ้าง 
ที่สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคี  
เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลราคาสินค้าไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพของประชาชน 
และสามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพ่ือปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการ  
ของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
 6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  โดยต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
วางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุน
ของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ
ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชน ในการเข้าถึงตลาดในประเทศและตลาดโลกผ่านแพลตฟอร์ม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ในการให้บริการสาธารณสุข  
และการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่วนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เกษตรกร 
รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือเป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศ  
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 
 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุง
รูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ 
และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้
ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจสร้างนักวิจัยใหม่และ  
นวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย 
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อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้าง
ความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
 8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายราชการประจ า โดย
เร่งรัดการด าเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด  
น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และเร่งรัดด าเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อพบผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด 
ทั้งบริเวณชายแดนและพ้ืนที่ภายใน ฟ้ืนฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ 
รายได้ และการยอมรับของสังคมส าหรับผู้ที่ผ่านการฟื้นฟู และเร่งสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักการสากล 
 10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการที่ส าคัญให้
เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 
ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจ าเป็น ลดข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่ เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการท าธุรกิจและ 
การด ารงชีวิตของประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการทดลอง
ใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทางที่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนและภาคธุรกิจ 
 11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือ 
ระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และก าหนดมาตรการ
ที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที รวมทั้งพัฒนา 
การปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
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  ตารางท่ี 4 การเชื่อมโยงค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 62 (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา กับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 

นโยบาย  ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 
นโยบายหลัก 
ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขันของไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจ
การเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ด้านที่ 8 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
จากฐานราก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจ
การเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจ
การเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

นโยบายเร่งด่วน 
เรื่องที่  6 การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจ
การเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

เรื่ องที่  7  การเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษท่ี 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

เรื่องที่  8 การแก้ไขปัญหาทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ
ทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายราชการประจ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เรื่ อ งที่  1 0  การ พั ฒ นาระบ บ 
การให้บริการประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจ
การเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
 
  1. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 

มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้ เป็นคนดี  เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาค  
ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 

 
ภาพที่ 1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
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2. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา

ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ”  
โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

2.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน 
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ 
ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 

2.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น 
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากร  
ธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสาน
กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือ
ปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง 
โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 
บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศ  
ได้ในคราวเดียวกัน 
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2.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม ่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

2.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและ
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม
ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐ
ให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

2.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล 
และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง  
ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

2.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือใน
การให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้
มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและ
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกใน
การปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา 
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โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม 

  ตารางที่ 5 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital 
MOF) 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจ
การเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจ
การเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจ
การเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจ
การเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 
 คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และ
รัฐสภารับทราบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จึงให้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การประกาศ
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) จะด าเนินการคู่ขนานไปกับเล่มแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมที่ประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน 
2561 ที่ เป็นกิจกรรมในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน โดยแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ประกอบด้วย 13 ด้าน มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ด้านการเมือง  
 มีเป้าประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคง และเกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันของคนในชาติ ตลอดจนเพ่ือให้
พรรคการเมืองและนักการเมืองยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก  
 กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
 1) การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ 
 3) การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
 4) การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
 5) การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป 
 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 มีเป้าประสงค์เพ่ือให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ  และรองรับ
ผลกระทบของสถานการณช์ีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่ก าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
 1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 
 2) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์  
 3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมี
ความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม 
 4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นท่ี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 5) ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต 
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 3. ด้านกฎหมาย 
 มีเป้าประสงค์เพ่ือให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่จ าเป็นตามหลักการของ
มาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยก าหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 
 กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
 1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือ 
การประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
 2) จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้
เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพ่ือลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
 3) จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล และบังคับการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 
 4) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 
 5) จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน 
 4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
 มีเป้าประสงค์เพ่ืออ านวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนา
ระบบการบริหารงานยุติธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม 
 กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
 1) การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม 
 2) การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 
 3) การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 
 4) ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว 
 5) การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการสอบสวน 
 5. ด้านเศรษฐกิจ 
 มีเป้าประสงค์เพ่ือยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของ
ภาคสังคม และปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศตามหลักแนวคิด  
การบริหารงานคุณภาพที่มีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูป เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ าให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
 กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
 1) การสร้างเกษตรมูลค่าสูง 
 2) การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 
 3) การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 
 4) การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค 
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 5) การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 มีเป้าประสงค์เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา และฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบ 
มีประสิทธิภาพ และมีความสมบูรณ์ยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ  
 กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
 1) เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 
 2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด 
 3) การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 
 4) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 
 7. ด้านสาธารณสุข 
 มีเป้าประสงค์เพ่ือให้ผู้ป่วย ผู้เสี่ยงโรคและผู้สูงอายุได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันสมัย 
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้น สามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ พร้อมทั้งผู้สูงอายุสามารถดูแล
สุขภาพตนเองและได้รับการบริบาลและรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพที่บ้านและในชุมชน  
 กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
 1) การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพ่ือ
ความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 
 2) การปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับประชาชนและผู้ป่วย 
 3) การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแล
สุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 
 4) การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม 
ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง  
 5) การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบ  
ด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น 
 8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มีเป้าประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพในการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับ
การก ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพของ
การแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชน  
ตามแนวทางของประชาธิปไตย และมุ่งเน้นให้สื่อเป็นโรงเรียนของสั งคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝัง
วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี 
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 กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
 1) การพัฒนาการคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ 
 2) การก ากับดูแลสื่อออนไลน์ 
 3) การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ 
 9. ด้านสังคม 
 มีเป้าประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าในสังคม การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางในสังคม 
ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและแหล่งทุนของประชาชน โดยก าหนดกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 
 กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
 1) การมีระบบการออมเพ่ือสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่ม
แรงงานทั้งในและนอกระบบ 
 2) ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 3) การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง 
 4) การสร้างกลไกที่เอ้ือท าให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง 
 5) การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 
 10. ด้านพลังงาน 
 มีเป้าประสงค์เพ่ือให้กิจกรรมพลังงานมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมากขึ้น ภายใต้กลไกตลาดที่เหมาะสม 
หน่วยงานภาครัฐมีการใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ ประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการใช้พลังงาน
สะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการเผยแพร่สื่อสารข้อมูลการวิเคราะห์ด้านพลังงาน เพ่ือสนับสนุนการวางแผน
และเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ และสนับสนุนการเติบโตของพลังงานทางเลือก และ
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
 กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
 1) ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง  
 2) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 
 3) การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
 4) การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทาง
เศรษฐกิจใหม ่
 5) ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพ่ิมการแข่งขัน 
 11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 มีเป้าประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของ
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หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดย
สุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติงานของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต
เพ่ือขจัดปัญหาการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  
 กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต  
 2) พัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
 3) พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 
 5) พัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
 12. ด้านการศึกษา 
 มีเป้าประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศ
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล ซึ่ง
การศึกษาที่จะได้รับการปฏิรูปจะครอบคลุมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มิได้จ ากัดเฉพาะการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ
ตามระดับเท่านั้น 
 กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้สมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 4) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงาน
และการสร้างงาน 
 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
 13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
 มีเป้าประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม ประชาชน  
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นฐาน
ในการพัฒนากีฬาแห่งชาติ และก าลังคนของประเทศมีทักษะที่เอ้ือต่อการสร้างผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี  
 กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
 1) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วม
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน 
 2) การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 
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 3) การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกก าลังกายอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ 
 4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนของประเทศแบบบูรณาการ 
 5) การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ 

 ตารางที่ 6 การเชื่อมโยงแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) กับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล 
(Digital MOF) 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจ
การเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจ
การเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ด้ านที่  8  ด้ านสื่ อส ารมวลชน  
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจ
การเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 
 การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
มีจุดประสงค์เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทย หรือเปลี่ยนแปลงประเทศขนานใหญ่ (Thailand’s Transformation) 
ภายใต้แนวคิด “Resilience” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการลดความเปราะบาง สร้างความพร้อมในการรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยสร้างภูมิคุ้มกันทั้งในระสั้นและระยะยาว เพ่ือให้
ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการพลิกโฉมประเทศไทยครอบคลุมตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงในระดับ
โครงสร้าง นโยบาย และกลไก ขณะเดียวกัน กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังมุ่งก าหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการสร้างความสมดุลในการกระจายผลประโยชน์
จากการพัฒนาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างความสมดุลระหว่าง
ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถในการพ่ึงตนเอง พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนองคาพยพ
ในมิติต่าง ๆ ให้เท่าทันและสอดคล้องกับพลวัตและบริบทใหม่ของโลก นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มประชาชนทุกกลุ่มและส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป 
 ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีเป้าหมายหลักเพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า 
สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand” โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติเพ่ือ
สนับสนุน เสริมสร้างการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ือส่งเสริมโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคมอย่างทั่วถึง ตลอดจนเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในทิศทางที่ประเทศสามารถปรับตัวและรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน 
ตลอดจนสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวไปพร้อมกับการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
 กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มุ่งเน้นคัดเลือกประเด็นที่มีความส าคัญในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ Hi-Value 
and Sustainable Thailand ในองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการได้แก่ 1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค 3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน และ 4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย 
ภายใต้องค์ประกอบในแต่ละด้าน ได้ก าหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ในช่วงระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 เพื่อสะท้อนประเด็นพัฒนาที่มีความส าคัญต่อการพลิกโฉมประเทศ ดังนี้  
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ภาพที่ 2  Hi-Value and Sustainable Thailand 

 
  1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) โดยการปรับ
ทิศทางของภาคการผลิตเดิมที่มีความส าคัญ แต่มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในอนาคต 
และส่งเสริมภาคการเกษตรที่ไทยมีศักยภาพสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีหมุดหมาย 
ประกอบด้วย  
 หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
 หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
 หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 
 หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
 หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน 
 2. สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) โดยการใช้เทคโนโลยี 
ฐานข้อมูลสารสนเทศ และดิจิทัลแพลตพอร์ม เป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ าในเชิงธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ าใน
เชิงพ้ืนที่ เพ่ิมพลวัตการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจของสังคม ประกอบด้วย 
 หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคท่ีมีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู ่
 หมุดหมายที่ 9  ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ 
เหมาะสม 
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 3. วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการ ทั้งการจัดการของภาครัฐและบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
จัดการกับปัญหา ได้แก่ ปัญหาขยะ มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ ก๊าซเรือนกระจก และความเสี่ยงของภัยธรรมชาติ
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย 
 หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) กลไก
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลไกการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย  
 หมุดหมายที ่12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

 ตารางที่ 7 การเชื่อมโยงองค์ประกอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 กับยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 

องค์ประกอบของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 
1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูล

เศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
2. สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูล

เศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
3. วิถีชีวิตที่ยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูล

เศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
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องค์ประกอบของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 
4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูล

เศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

 
 ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี  แต่เนื่องจากเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับนี้ จึงก าหนดภูมิทัศน์ดิจิทัล เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายใน 4 ระยะ ดังภาพที่ 3 ซึ่งมี
ยุทธศาสตร์และสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
 

 
ภาพที ่3 ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี  

 
 วิสัยทัศน์  

“ปฏิรูปประเทศไทย สู่ดิจิทัลไทยแลนด์” 
 ซึ่งได้ให้ค าจ ากัดความของ “ดิจิทัลไทยแลนด์” หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และ
ทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยมี
เป้าหมาย 4 ประการ 
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 เป้าหมาย  
 1.  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 
 2.  สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3.  เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
 4.  ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
 โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ เพ่ือรองรับการเป็นดิจิทัลไทย
แลนด์ เป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่ส า คัญ 
ประกอบด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และการแพร่ภาพกระจายเสียงที่มีความ
ทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการ
ติดต่อสื่อสาร การเชื่อมต่อ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การค้าและพาณิชย์ การบริการภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนการใช้งานรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทาง
สังคมของประเทศ รวมทั้งเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในอนาคต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้ภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนการผลิต
สินค้าและบริการ พร้อมกับเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ในระยะยาว ภายใต้การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จ าเป็นต้องเร่งสร้างระบบนิเวศส าหรับธุรกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้น
การยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและ
อัตราการจ้างงานของประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 การพัฒนาประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ ในชุมชนห่างไกล 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของภาครัฐผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการรวบรวมและแปลงข้อมูลองค์ความรู้ของประเทศทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก โดยประชาชนมีความรู้เท่าทันข้อมูล
ข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบจนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยลักษณะของ
บริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา และในระยะ
ต่อไป รัฐบาลสามารถหลอมรวมการท างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว ภาครัฐจะแปรเปลี่ยนไปเป็น 
ผู้อ านวยความสะดวกในการสร้างบริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกว่า บริการระหว่างกัน (Peer to 
Peer) ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการปกครอง/การบริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐ
ได้อย่างสมบูรณ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 การสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ท างานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
ชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่
ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ตามระดับมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูง รองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 มาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบและกติกา ที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลที่
เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนการสร้างความมั่นคงปลอดภัย การสร้าง
ความเชื่อมั่น และการคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพ่ือก่อให้เกิดการอ านวยความสะดวก 
ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ พร้อมกับสร้างแนวทางขับเคลื่อนอย่าง
บูรณาการเพ่ือรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ที่ 4 ข้างต้นได้กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดย
มุ่งเน้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ซึ่งจะท าให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา กระทรวงการคลังซึ่งเป็น
หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นหน่วยงานหลัก
หน่วยงานหนึ่งในการให้บริการประชาชน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานการบริหาร
จัดการ และการให้บริการประชาชนไปสู่ระบบดิจิทัล  
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 ตารางที่ 8 การเชื่อมโยงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(พ.ศ. 2561 - 2580) กับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธภิาพ
สูงเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการ
ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการ
ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการ
ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒ นาก าลั งคนให้ พร้อม เข้ าสู่ ยุ ค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
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ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570 
 

 ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570 จัดท าขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ที่มุ่งเน้นการบริหารงาน
และการจัดท าบริการสาธารระในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล ด้วยการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 
เพ่ือให้การท างานที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล อันจะก่อให้เกิดการบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพ และความสะดวกในการเข้าถึงบริการของประชาชนและภาคเอกชน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
ต่อสาธารณะชนเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยให้ความส าคัญในหลายประเด็น ได้แก่ ความเหลื่อมล้ า
ทางสิทธิสวัสดิการประชาชน สุขภาพและการแพทย์ การศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตร การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้านแรงงาน ด้านการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ของ
ประชาชน ด้านยุติธรรม Common Services และ Foundation ประกอบด้วย  

 วิสัยทัศน์  “บริการภาครัฐสะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน” 
 เป้าหมาย  

1. ให้บริการที่ตอบสนองประชาชน และลดความเหลื่อมล้ า (Responsive Government)  
   การให้บริการและแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐที่ประชาชนและธุรกิจทุกกลุ่มทั่วประเทศสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทีียมกัน ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะประชาชน  
ในกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ  
  2.  เพ่ิมความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจ (Enhance Competitiveness) 
  การยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของประชาชนและภาคเอกชน 
โดยให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-End Process) ณ จุดเดียว (One Stop Service)  
  3.  โปร่งใส เน้นการเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชนโดยไม่ต้องร้องขอและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Open by Default and Public Participation) – Strong form the bottom 
  การเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะชนโดยที่ประชาชนไม่ต้องร้องขอ และจัดสร้างช่องทางที่หลากหลาย
และมีประสิทธิภาพส าหรับให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมต่าง ๆ เช่น แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ 
ติดตาม และตรวจสอบภาครัฐในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในรัฐบาลผ่านธรรมาภิบาลข้อมูลและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน รวมถึงน าความคิดเห็นของประชาชนต่อยอดสู่การพัฒนาบริการที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และมาจาก
ประชาชน  
  4. ภาครัฐที่ปรับตัวทันเวลา (Agile Government) 
  การบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ทั้งในกระทรวงเดียวกันและระหว่างกระทรวง โดยรวม 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มีมาตรฐานเดียวกัน การควบรวมบริการที่ใกล้กัน ไปจนถึงการด าเนินงาน
ให้มีซ้ าซ้อน เพ่ือให้ภาครัฐสามารถปรับตัวไวทันเวลาผ่านการบูรณาการข้อมูลและบริการดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ทันสมัยต่อเหตุการณ์และความต้องการ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบริการที่สะดวกและเข้าถึงง่ายด้วยรัฐบาลดิจิทัล    
 เป้าหมาย 
 1.  ประชาชนและภาคเอกชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ  
ได้อย่างครบถ้วน ณ จุดเดียว (One-Stop Service) 
 2. ประชาชนและภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นต่อระบบการให้บริการภาครัฐว่าปลอดภัยจากการคุกคามทาง
ไซเบอร์ 
 3. ประชาชนและภาคเอกชนทุกกลุ่มทั่วประเทศสามารถเข้าถึงและใช้บริการดิจิทัลภาครัฐได้  
 มาตรการ 
 1.  สร้างแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลภาครัฐที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (User-Driven) และเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียว (OSS)  
 2.  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐเพ่ือยกระดับบริการดิจิทัล (Innovative Services/Platform) 
 3.  เพ่ิมความม่ันคงปลอดภัยในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ และจัดการกลไกการป้องกันข้อมูล
ส่วนบุคคล (Adaptive Security) 
 4.  สนับสนุนให้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาแพลตฟอร์มบริการที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ได้ง่าย 
(Equality/Leave No One Behind) 
 5.  พัฒนาการให้บริการดิจิทัลแบบครบวงจร (End-to-end Service) พัฒ นาบริการที่ เฉพาะเจาะจง
รายบุคคล (Personalize Service Delivery) โดยไม่ต้องร้องขอ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มและอ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจด้วยรัฐบาลดิจิทัล  
 เป้าหมาย 
 1.  ภาคธุรกิจได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการต่าง ๆ ของภาครัฐ ได้อย่างครบถ้วน ณ จุดเดียว 
(One-Stop Service) 
 2. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมใช้ที่รัฐให้บริการแก่ผู้ประกอบการ 
 3. การพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลของผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง 
 มาตรการ 
 1.  สนับสนุนให้พัฒนาบริการออนไลน์และสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล หรือเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ 
หรือการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกรรมดิจิทัลและครอบคลุมการพัฒนาธุรกิจตลอดห่วงโซ่มูลค่า 
(End-to-end service platform) 
 2. ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการที่เอ้ือต่อผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ 
(EODB) 
 3. สนับสนุนผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมโอกาสการแข่งขันและประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ 
 เป้าหมาย 
 1.  การพัฒนากลไกการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ให้ตรวจสอบได้และโปร่งใส 
 2. การเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะโดยที่ประชาชนไม่ต้องร้องขอ และจัดสร้างช่องทางที่หลากหลายและ  
มีประสิทธิภาพส าหรับให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลละมีส่วนร่วม  
 มาตรการ 
 1. จัดให้มีระบบดิจิทัลสนับสนุนการเชื่อมโยง เปิดเผย และแลกเปลี่ยนข้อมูลเปิดภาครัฐโดยไม่ต้องร้องขอ
และเปิดให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็น (Open by Default) 
 2. พัฒนากลไกการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการงบประมาณ ให้ตรวจสอบได้
และโปร่งใส (Transparency) 
 3. จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นในการก าหนดนโบาย กฎหมาย ระเบียบ เป็นต้น (Empower the People) 
ส่งเสริมการน าความเห็นประชาชนไปสู่การพัฒนาบริการจริง ๆ รายพ้ืนที่ (Strong from the bottom) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการข้อมูลและกระบวนงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการบริหารงานที่
ยืดหยุ่นและคล่องตัว  
 เป้าหมาย 
 1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลพ้ืนฐานที่เป็นประโยชน์ระหว่างหน่วยงานของรัฐผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง 
ที่สนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล 
 2. การพัฒนาบริการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มกลาง ที่อ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้ใช้งาน 
 3. การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของหน่วยงานภาครัฐไปสู่กระบวนการดิจิทัล โดยการสร้างชุดเทคโนโลยี
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
 มาตรการ 
 1. พัฒนาข้อมูลตามหลัก Data governance บูรณาการข้อมูล และส่งเสริการใช้งานข้อมูล Big Data 
เพ่ือจัดท านโยบาย (Data-Driven) 
 2.  พัฒนาแพลตฟอร์มกลางและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถท างาน
ได้อย่างต่อเนื่อง (Seamless) และก าหนดมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 3.  ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงาน และลด ละ เลิกการขอส าเนาเอกสารจากประชาชน (Re-Engineering 
Process และ Digitalize Process) 
 4. ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการที่เอ้ือต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 5. ส่งเสริมศักยภาพและวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรภาครัฐ (TDGA, DGTI, AI Center) 
 6. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Public-Private Partnerships) 
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 ตารางที่ 9 การเชื่อมโยงร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 กับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 

ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  
พ.ศ. 2566 - 2570 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบริการที่สะดวกและเข้าถึงง่าย
ด้วยรัฐบาลดิจิทัล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการ 
บูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงิน
การคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยดีิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวก
แก่ภาคธุรกิจด้วยรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการ 
บูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงิน
การคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยดีิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการ 
บูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงิน
การคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยดีิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการข้อมูลและกระบวนงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการบริหารงาน 
ที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 
 

 



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570  49 
 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
 
วิสัยทัศน์ 
 “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 “Being Fiscal and Economic Pillar for sustainable Development” 
 
คุณธรรมอัตลักษณ์ 
 1. ความซื่อสัตย์ (Honesty) 
 2. ความรับผิดชอบ (Accountability) 
 3. ความสามัคคี (Teamwork) 
 4. มีจิตบริการ (Service mind) 
 
พันธกิจ/ภารกิจตามกฎหมาย 
 1. เสนอแนะและก าหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน 
 2. เสนอแนะและก าหนดนโยบายภาษี และบริหารการจัดเก็บภาษี 
 3. เสนอแนะและก าหนดนโยบายรายจ่ายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจ่ายและหนี้สาธารณะ 
และบริหารพัสดุภาครัฐ 
 4. บริหารที่ราชพัสดุ เหรียญกษาปณ์ รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของรัฐ 
 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคงทางการคลัง 
 กลยุทธ์ 

1. การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.... ให้แล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้โดยเร็ว 
2. การพัฒนากรอบการจัดท างบประมาณ รวมถึงระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพด้วย

การเชื่อมโยงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งระดับรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
องค์กรมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. การปฏิรูปโครงสร้างรายได้ ประกอบด้วย รายได้ภาษีและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี โดยการปรับอัตราภาษี 
และขยายฐานภาษีท่ีบังคับใช้ให้อยู่ในปัจจุบันให้ครอบคลุมทุกฐานภาษีรวมถึงการเพ่ิมแหล่งรายได้ใหม่ 

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษีให้สะดวก ประหยัด รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย (Easy 
Access) และการลดต้นทุนการบริหารการจัดเก็บ 

5. การปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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6. การแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ และกฎหมายเงินคงคลัง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
หนี้สาธารณะของประเทศในภาพรวม 

7. การปรับปรุงมาตรการก ากับดูแลหนี้สาธารณะ และหนี้เงินกู้ท่ีเป็นความเสี่ยงทางการคลัง 
8. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 
9. การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการใช้เงินกู้ในการด าเนินโครงการ/นโยบายของภาครัฐ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ 
1. การใช้มาตรการภาษี ที่ราชพัสดุ และด่านศุลกากร เพ่ือสนับสนุนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

และคลัสเตอร์ รวมถึงส่งเสริมการค้าการลงทุนในพ้ืนที่ 
2. การใช้มาตรการด้านการคลังการเงินเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนกับประเทศ

เพ่ือนบ้านและในภูมิภาคอาเซียน 
3. การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจและการลงทุนของประเทศ 

รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านการเงินการคลังต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล 
4. การผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ เพ่ือลดต้นทุนการประกอบการของภาคเอกชน 
5. การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)  
6. การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพ่ือส่งเสริมให้บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ช่วยเหลือ

บริษัทเอกชนขนาดเล็ก 
7. การผลักดันระบบ National e-Payment 
8. การเชื่อมโยงระบบ National e-Payment กับภูมิภาคเพ่ือให้ไทยเป็นศูนย์กลางการช าระเงินในภูมิภาค  
9. การพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยให้แข่งขันได้ สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายขึ้น

ด้วยราคาที่เป็นธรรมและไม่บิดเบือน และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาค โดยด ารงไว้ซึ่ง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

10. การปรับปรุงการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจการเงินและการประกันภัยให้เป็นมาตรฐานสากลและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการประกันภัยภัย 

11. การปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการ
ก ากับดูแลความมั่นคงและพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการ
ติดตามการด าเนินการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประสบปัญหา 

12. การพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นกลไกหลักในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพ่ิม
จ านวนนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย เพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ลดต้นทุนการท า
ธุรกรรมทางการเงิน และเร่งพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตทันประเทศอ่ืนในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
อันน าไปสู่การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้ง  
เป็นการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและการลงทุนอย่างทั่วถึง 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  กลยุทธ์ 
  1. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
  กลยุทธ์ 

1. การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพ่ือปฏิรูปการกระจายรายได้ 
2. การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพ่ือการถือครองทรัพย์สินที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 
3. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรการเงิน

ชุมชน 
4. การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล 
5. การยกระดับบริการทางการเงินฐานรากด้วยเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่ 
6. การเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางการเงิน (Financial Literacy) โดยเฉพาะการใช้ผลิตภัณฑ์ และ

เทคโนโลยีทางการเงิน 
7. การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงการ

ยกระดับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
8. การจัดสวัสดิการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
9. การเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของภาครัฐเพ่ือ

ผู้สูงอายุ 
10. การพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 
 1. การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยการใช้มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ  
 กลยุทธ์ 

1. การป้องกัน ขจัดคอร์รัปชัน และเพ่ิมความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงการคลัง 
2. การปรับโครงสร้างการด าเนินการของหน่วยงานในกระทรวงการคลัง เพ่ือประสิทธิภาพ ความคล่องตัว 

และลดขั้นตอนและความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน 
 
  กระทรวงการคลัง น ายุทธศาสตร์กระทรวงการคลังมาเป็นหลักการและแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์
ตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 
2566 – 2570 ตามตาราง ดังนี้ 
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 ตารางที่ 10 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงทาง 

การคลัง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูล

เศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและ

ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูล

เศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การลดความเหลื่ อมล้ า

ทางเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูล

เศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การคลังการเงินเพ่ือสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูล

เศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรต้นแบบ 

ในการบริหารงานอย่างมี
ธ รรม าภิ บ าลและ เป็ น 
มืออาชีพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูล
เศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
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การศึกษาสภาพแวดล้อมของกระทรวงการคลัง 
 
 กระทรวงการคลังด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยการน าปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กรมาประกอบการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป็นแผนขับเคลื่อน
กระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570 ดังนี้ 
 1.  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 
2566 – 2570 จัดท าขึ้นภายใต้การประมวลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ซึ่งมี
เนื้อหา สาระส าคัญ และมีส่วนราชการที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย ประกอบด้วย 

 ตารางที่ 11 การสรุปเนื้อหาสาระส าคัญของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และส่วนราชการที่เป็น 
ผู้รักษาการตามกฎหมาย  

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหาสาระส าคัญของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนราชการที่เป็นผู้
รักษาการตามกฎหมาย 

1. พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2559 

อ านาจหน้าที่ของกระทรวงการคลัง และส่วนราชการ
ในสังกัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 กรมและ 1 หน่วยงาน 

กระทรวงการคลัง 

2. พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  

ให้กระทรวงการคลัง มีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับการเงิน 
การคลังแผ่นดิน การประเมินราคาทรัพย์สิน การบริหาร
พัสดุภาครัฐ กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุทรัพย์สินของ
แผ่นดิน ภาษีอากร การรัษฎากร กิจการหารายได้ที่รัฐ 
มีอ านาจด าเนินการได้แต่ผู้เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืน การบริหารหนี้
สาธารณะ การบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐและราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังหรือ
ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง  

กระทรวงการคลัง 

3. พระราชบัญญั ติ ระเบี ยบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

การบริหารงานบุคคลและการจัดระบบราชการพลเรือน 
และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลและการจัดระบบราชการพลเรือน 

ส านักนายกรัฐมนตรี 

4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 
ข้อมูลข่ าวสารส่ วนบุ คคล เอกสารประวัติ ศาสตร์ 
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูล
ข่ าวสารของราชการ และคณะกรรมการวินิ จฉั ย 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและบทลงโทษ 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
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กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหาสาระส าคัญของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนราชการที่เป็นผู้
รักษาการตามกฎหมาย 

5. พระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
พ.ศ. 2562 
 

แนวทางในการปกป้องระบบคอมพิวเตอร์และโครงข่าย 
IT ของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญทางสารสนเทศ หรือ
บริการที่ส าคัญ เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยสามารถ
ให้บริการได้เป็นปกติและหน่วยงานสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที 

กระท รว งดิ จิ ทั ล เพ่ื อ
เศรษฐกิจและสังคม 

6. พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจส่งผลต่อการปรับปรุง และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กระท รว งดิ จิ ทั ล เพ่ื อ
เศรษฐกิจและสังคม 

7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

การก าหนดเป้าหมายการบริหารราชการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน การบริหารราชการเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ การบริหารราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการปรับปรุง
ภารกิจของส่วนราชการ การอ านวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ส านักนายกรัฐมนตรี 

8. พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 

ค าจ ากัดความ ลักษณะความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
อ านาจและหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

กระท รวงเท ค โน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

9. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

ค าจ ากัดความ ธุรกิจบริการ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ บทลงโทษและการเป็นต้นฉบับของเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

กระท รวงเท ค โน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

10. ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการบริหารงานคอมพิวเตอร์
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 

ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงการคลังและอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงการคลัง 

11. ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 

การบริ หารงบประมาณ รายจ่ ายส่ วนราชการ 
การจัดสรรงบประมาณ การใช้งบประมาณ การโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ การบริหารงบกลาง และ
การรายงานผล 

ส านักงบประมาณ 

12. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณ
ของกระทรวงการคลังด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 

การก าหนดอ านาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติการรับส่ง
หนังสือเวียนเพ่ือเวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ส านักบริหารกลาง 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
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 2.  โครงสร้างส่วนราชการและภารกิจหน้าที่ 
 โครงสร้างส่วนราชการ  
  ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 11 ก าหนดให้กระทรวงการคลัง 
มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 

1. ส านักงานรัฐมนตรี  
2. ส านักงานปลัดกระทรวง 
3. กรมธนารักษ์ 
4. กรมบัญชีกลาง 
5. กรมศุลกากร 
6. กรมสรรพสามิต 
7. กรมสรรพากร 
8. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
9. ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
10.  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ต่อมา นายกรัฐมนตรีได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วย กลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
21 วรรคสาม และวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ข้อ 4 ก าหนดให้กระทรวงการคลังมี
กลุ่มภารกิจ ดังนี้ 
 1. กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน   
   1.1 กรมธนารักษ์  
  1.2 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 2. กลุ่มภารกิจด้านรายได้ 
  2.1 กรมศุลกากร 
  2.2 กรมสรรพสามิต 
  2.3 กรมสรรพากร 
 3. กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
  3.1 กรมบัญชีกลาง 
  3.2 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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ภาพที่ 4  โครงสร้างกระทรวงการคลัง  

  นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังมีหน่วยงานอื่นภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง ดังนี้  
 1. รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จ านวน 15 แห่ง ได้แก่ 

1.1  ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
1.2  การยาสูบแห่งประเทศไทย  
1.3  ธนาคารออมสิน  
1.4  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
1.5  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
1.6  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
1.7  องค์การสุรา (กรมสรรพสามิต)  
1.8  โรงงานไพ่ (กรมสรรพสามิต)  
1.9  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
1.10 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
1.11 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
1.12 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
1.13 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  
1.14 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
1.15 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570  57 
 

  2. องค์การมหาชน  
  2.1 ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ.  
  3. หน่วยงานอิสระ  
  3.1 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)  

 ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 
 1. ส่วนราชการที่ไม่สังกัดกลุ่มภารกิจใด 

1.1 ส านักงานรัฐมนตรี มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านช่วยอ านวยการและประสานงานตามที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรี ประสานราชการทางการเมือง ติดต่อกับรัฐสภาและการตอบกระทู้ถามของสมาชิกรัฐสภา 
พิจารณาเรื่องการขอเข้าพบและนัดหมายของรัฐมนตรี ตรวจสอบเรื่องราวและความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย 
การปฏิบัติราชการและค าร้องทุกข์ 

1.2 ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติราชการประจ า การประสานงาน        
การตรวจราชการของกระทรวง งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาพรวม นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ 
พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องวินัยของข้าราชการ และปฏิบัติราชการในเรื่องที่มิได้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด 

1.3 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและออกแบบ
นโยบาย และมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ต่อ
กระทรวงการคลัง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 
ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับในนโยบายและผลงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และ
หน่วยงานทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  2. กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน 

2.1 กรมธนารักษ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล การบ ารุงรักษาและการพัฒนาที่ราชพัสดุให้มี
มูลค่าเพ่ิมหรือก่อให้เกิดรายได้ การประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และการผลิต
เหรียญกษาปณ์และจัดสร้างเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของสั่งจ้าง และผลิตภัณฑ์อ่ืน ด้วยวิธีการผลิต 
ที่ได้มาตรฐานสากลและมีต้นทุนที่เหมาะสม เพ่ือให้มีจ านวนที่เพียงพอ ตลอดจนบริหารเงินตราและเก็บรักษาทรัพย์สิน
มีค่าของรัฐให้มีความปลอดภัยและอยู่ในสภาพดี พร้อมน าออกจัดแสดงเผยแพร่เพ่ือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

2.2 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีภารกิจเกี่ยวกับบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ
และหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการการก ากับดูแล การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชน
รว่มลงทุนในกิจการของรัฐ  
  3. กลุ่มภารกิจด้านรายได้ 
 

 

3.1 กรมศุลกากร มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีศุลกากรขาเข้า-ขาออก และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
รวมทั้งเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกระทรวงมหาดไทย เพ่ือเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งจะต้อง  
มีการป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีภาษี นอกจากนี้ ยังมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการส่งออก 
โดยมาตรการทางภาษีอากร และการให้บริการแก่ผู้น าเข้าและส่งออก เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ให้สามารถส่งสินค้าไปจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570  58 
 

3.2 กรมสรรพสามิต มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าบางประเภทที่ผลิตขึ้นใน
ราชอาณาจักร และสินค้าบางชนิดที่น าเข้าจากต่างประเทศ อาทิ ภาษีสุรา ภาษีสถานบริการ ภาษียาสูบ โดยมี
มาตรการ ควบคุมจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขัน 

3.3 กรมสรรพกร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บรายได้ภาษีให้ภาครัฐ เพ่ือเป็นรายได้ให้รัฐบาล
น ามาใช้พัฒนาประเทศ ก ากับ/ตรวจสอบการปฏิบัติด้านภาษีตามมาตรฐาน ติดตามและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 
ตัวแทนฝ่ายรัฐในการรักษาความเป็นธรรมและรักษาสภาพบังคับใช้กฎหมายภาษี พิจารณาปรับปรุงตัวบทกฎหมาย
และระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพ่ือส่งเสริมการออม การลงทุนและการแข่งขันในการผลิตและการส่งออก 
กับนานาประเทศ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ และเสริมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี 
นอกจากนี้ได้ท าความตกลงกับประเทศต่าง ๆ เพ่ือขจัดการเก็บภาษีซ้ าซ้อนระหว่างกัน เพ่ือสนับสนุนการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ  
 4. กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
  4.1 กรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมาย 
การคลังการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
บริหารงานบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
และบริหารการใช้จ่ายเงินทั้งที่เป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและ
ความยั่งยืนทางการคลัง บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง 
  4.2 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและวางแผนการก่อหนี้ในภาพรวม 
ด าเนินการเกี่ยวกับการผูกพันหนี้สาธารณะทั้งหนี้ในประเทศและต่างประเทศ บริหารหนี้สาธารณะทั้งด้านการบริหาร
ความเสี่ยงและการบริหารเงินสด จัดท าฐานข้อมูลหนี้ของประเทศ ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกู้และการช าระหนี้ 
ด าเนินการหรือจัดให้มีการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการผูกพันและบริหารหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้ของประเทศ 
 

 3.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกระทรวงการคลังดิจิทัล  
 สภาพแวดล้อมของกระทรวงการคลังดิจิทัลสามารถวิเคราะห์โดยใช้หลักการ SWOT Analysis (Strength 
Weakness Opportunity Threat) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สมรรถนะภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก 
จากการออกแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน
กระทรวงการคลัง และหน่วยงานภายนอกกระทรวงการคลัง ท าให้ทราบถึงปัจจัยในแต่ละหัวข้อและสามารถสรุป
ได้ดังนี้  
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 ตารางท่ี 12 การแสดง SWOT Analysis ของกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 มีฐานข้อมูลทีม่ีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น ฐานข้อมูล

ผู้มีรายได้น้อย ฐานข้อมูลการเสียภาษี เป็นต้น 
S2 ผู้บริหารเห็นความส าคัญของ IT และสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าท่ี 
S3 มีหน่วยงานรับผิดชอบ ก ากับ ดูแลการด าเนินงานใน

โครงการต่าง ๆ ท าให้สามารถด าเนินงานได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

S4 มีการปรับปรุงระบบต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย สอดคล้อง
กับสถานการณ์และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่าง
รวดเร็ว 

S5 มีระบบงานสารสนเทศที่รองรับการให้บริการแก่ประชาชน
ที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกความต้องการ 

S6 โครงสร้างและภารกิจของหน่วยงานมีความชัดเจน ซึ่งมี
ความครอบคลุมการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลได้ทั่ว
ประเทศ 

S7 มีแผนงาน/เป้ าหมายชัดเจน ท าให้ สามารถขับเคลื่ อน
กระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัลได้ 

S8 บุคลากรมีประสิทธิภาพ มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ 

W1 ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและ
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่มีจ านวนมาก 

W2 บุคลากรขาดทักษะเชิงลึกในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
W3 บุคลากรด้าน IT มีน้อย ไม่เพียงพอรองรับการให้บริการ

ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างรวดเร็ว 
W4 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

มีข้อจ ากัดตามสภาวะเศรษฐกิจ 
W5 ขาดการเฝ้าระวัง ตรวจสอบภัยคุกคามด้านความมั่นคง 

ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
W6 ขาดการผลักดันให้เกิดการใช้ระบบงานและทรัพยากร

ทางดิจิทัลที่มีอยู่แล้วให้คุ้มค่า 
 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1 สังคมปัจจุบันมีการใช้สื่อดิจิทัลมากขึ้น สามารถน ามา

สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 
O2 มีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ความก้าวหน้าด้านดิจิทัลมา

ประยุกต์กับการท างานของกระทรวงได้หลากหลายมากขึ้น 
O3 การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ทิศทาง

ของเศรษฐกิจดิจิทัลมีมากขึ้น 
O4 นโยบายในระดับรัฐบาลให้ความส าคัญต่อการปรับไปสู่

รัฐบาลดิจิทัล 
O5 มีข้อมูลจ านวนมาก 

 

T1 การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบ
กับระบบการท างาน ท าให้การท างานบางอย่างล่าช้ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 

T2 ประชาชนไม่มีความมั่นใจในระบบข้อมูลสารสนเทศ
ภาครัฐ 

T3 นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
ท าให้ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาตลอดเวลา 

T4 ภัยคุกคามในโลกไซเบอร์มีเพิ่มมากขึ้นตามความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

T5 ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการภาครัฐไม่จูงใจให้คน
เก่งด้าน IT มาร่วมงาน 

T6 มีความไม่แน่นอนจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทาง 
การเมือง 

T7 การใช้ Software ที่ไม่มีลิขสิทธิ์อาจท าให้เกิดความเสียหาย
กับหน่วยงาน 

T8 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล 
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 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ทั้งการวิเคราะห์สมรรถนะ
ภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก สามารถประเมินสถานภาพองค์กรออกเป็นแต่ละหัวข้อได้ ดังนี้  

 ตารางท่ี 13 การประเมินสถานภาพองค์กรจาก SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
กระทรวงการคลังมีฐานข้อมูล Big Data เช่น 

ฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย และฐานข้อมูลการเสียภาษี 
เป็นต้น ท าให้มีประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายและ
การปฏิบัติ งาน โดยผู้บริหารเห็นความส าคัญและ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ขณะเดียวกันหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดน า
เทคโน โลยีดิจิทั ลที่ ทั นสมัยมาประยุกต์ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์  ตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว และรองรับการ
ให้บริการแก่ประชาชนที่หลากหลาย รวมทั้ง ครอบคลุมทุก
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 

หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดขาดการบูรณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่มี
จ านวนมากระหว่างกัน ขาดการเฝ้าระวัง ตรวจสอบภัย
คุกคามความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และขาดการผล ักด ันให ้เก ิดการใช ้ระบบงานและ
ทรัพยากรด้านดิจิทัลที่มีอยู่แล้วให้คุ้มค่า ขณะเดียวกัน
บุคลากรขาดทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งบุคลากร
ด้าน IT ไม่เพียงพอรองรับการให้บริการทั้งภายในและ
ภายนอกได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง การได้รับจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีข้อจ ากัด
ตามสภาวะเศรษฐกิจ 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
สังคมปัจจุบันมีการใช้สื่อ Digital มากขึ้น 

เนื่องจากมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ ท าให้
สามารถน ามาประยุกต์กับการท างานของกระทรวงได้
หลากหลายมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ ขณะเดียวกัน การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ทิศทางของเศรษฐกิจ
ดิจิทัลมีมากขึ้น รวมทั้งรัฐบาลมีนโยบายให้ความส าคัญ
ต่อการปรับไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  Covid-19 
ส่งผลกระทบกับระบบการท างาน ท าให้การท างาน
บางอย่างล่าช้ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด ขณะเดียวกัน
ประชาชนไม่มีความมั่นใจในระบบข้อมูลสารสนเทศ
ภาครัฐ ซึ่งนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนา
อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ มีเพ่ิม
มากขึ้นตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลังจึงต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดเวลา
ขณะที่ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการภาครัฐไม่ 
จูงใจให้คนเก่งด้าน IT มาร่วมงาน 

 
 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT Analysis กระทรวงการคลังได้
ด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ด้วยวิธี SWOT MATRIX ปรากฏผล ดังนี้ 
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 ตารางท่ี 14 การก าหนดกลยุทธ์กระทรวงการคลังดิจิทัล ด้วยวิธี SWOT MATRIX  

ปัจจัยภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) 

S1 มีฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
เช่น ฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ฐานข้อมูล
การเสียภาษี เป็นต้น 

S2 ผู้บริหารเห็นความส าคัญของ IT และ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ 

S3 มีหน่วยงานรับผิดชอบ ก ากับ ดูแลการ
ด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ ท าให้สามารถ
ด าเนินงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

S4 มีการปรับปรุงระบบต่าง ๆ  ให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับสถานการณ์และตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว 

S5 มีระบบงานสารสนเทศที่รองรับการให้บริการ
แก่ประชาชนที่หลากหลาย และครอบคลุม 
ทุกความต้องการ 

S6 โครงสร้างและภารกิจของหน่วยงานมี
ความชัดเจน ซ่ึงมีความครอบคลุมการจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูลได้ทั่วประเทศ 

S7 มีแผนงาน/เป้าหมายชัดเจน ท าให้สามารถ
ขับเคลื่ อนกระทรวงการคลั งสู่ การเป็ น
กระทรวงการคลังดิจิทัลได้ 

S8 บุคลากรมีประสิทธิภาพ มีความเช่ียวชาญ
และมีประสบการณ์ 

 

จุดอ่อน (W) 

W1 ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ที่มีจ านวนมาก 

W2 บุคลากรขาดทักษะเชิงลึกในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

W3 บุคลากรด้าน IT มีน้อย ไม่เพียงพอรองรับ
การให้บริการทั้งภายในและภายนอก 
ได้อย่างรวดเร็ว 

W4 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมีข้อจ ากัดตามสภาวะ
เศรษฐกิจ 

W5 ขาดการเฝ้าระวัง ตรวจสอบภัยคุกคาม
ด้านความมั่นคง ปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

W6 ขาดการผลักดันให้เกิดการใช้ระบบงาน
และทรัพยากรทางดิจิทัลที่มีอยู่แล้วให้
คุ้มค่า 

 

โอกาส (O) 

O1 สังคมปัจจุบันมีการใช้สื่อดิจิทัลมากขึ้น 
สามารถน ามาสนับสนุนการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ  ได ้

O2 มีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ความก้าวหน้า
ด้านดิจิทัลมาประยุกต์กับการท างานของ
กระทรวงได้หลากหลายมากขึ้น 

O3 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 
ส่งผลให้ทิศทางของเศรษฐกิจดิจิทัลมี 
มากขึ้น 

O4 นโยบายในระดับรัฐบาลให้ความส าคัญ 
ต่อการปรับไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

O5 มีข้อมูลจ านวนมาก 
 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

SO1  ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการ
ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

SO๒  ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

กลยุทธ์พลิกฟ้ืน (WO) 

WO1 พั ฒ นาบุ คลากรให้ มี สมรรถนะด้ าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570  62 
 

ภัยคุกคาม (T) 

T1 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 
ส่งผลกระทบกับระบบการท างาน ท าให้
การท างานบางอย่างล่าช้ากว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

T2 ประชาชนไม่มีความมั่นใจในระบบข้อมูล
สารสนเทศภาครัฐ 

T3 นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว ท าให้ต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาตลอดเวลา 

T4 ภัยคุกคามในโลกไซเบอร์มีเพิ่มมากขึ้น
ตามความก้ าวห น้ าท างเทค โน โลยี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

T5 ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการ
ภาครัฐไม่จูงใจให้คนเก่งด้าน IT มาร่วมงาน 

T6 มีความไม่แน่นอนจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายทางการเมือง 

T7 การใช้ Software ที่ไม่มีลิขสิทธิ์อาจท า
ให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงาน 

T8 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยี
สารสน เทศภาครัฐ ไม่ สอดคล้อ งกับ
หลักเกณฑ์สากล 

 

กลยุทธ์เพื่อการขยายงาน (ST) 

ST1 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ์เพื่อการตอบสนองความท้าทาย (WT) 

WT1 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 

 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรท าให้ทราบถึงแหล่งที่มาความเสี่ยงขององค์กรหรือปัจจัยเสี่ยง 
ซึ่งสามารถสรุปเป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกได้เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

 ตารางท่ี 15 การสรุปปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกของกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
• ขาดการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
• ความรู้ ทักษะ ความช านาญของบุคลากร โดยเฉพาะ

บุคลากรด้าน IT 
• การใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไมคุ่้มค่า 
• การได้รับจัดสรรเงินงบประมาณด้านการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ไม่เพียงพอ 

• การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 
• สถานการณ์เศรษฐกิจ 
• ภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
• ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการภาครัฐไม่เพียงพอ 

 
 กระทรวงการคลังได้น าปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกมาพิจารณาศึกษาให้การก าหนดยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงการคลังดิจิทัลครอบคลุมและเชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ดังนี้ 



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570  63 
 

 ตารางท่ี 16 การเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 

ปัจจัยเสี่ยง ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 
ภายใน 
• การบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
• ความรู้ ทักษะ ความช านาญของบุคลากร โดยเฉพาะ

บุคลากรด้าน IT 
• การใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้คุ้มค่า 
• การได้รับจัดสรรเงินงบประมาณด้านการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใชป้ระโยชนจ์ากการบูรณาการข้อมูล
เศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

ภายนอก 
• การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 
• สถานการณ์เศรษฐกิจ 
• ภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
• ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการภาครัฐไม่เพียงพอ 
 
 4.  ความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
 1. หน่วยงานภายในกระทรวงการคลัง คือ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง 
กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
 2. หน่วยงานภายนอกกระทรวงการคลัง คือ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
แรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม 
 กระทรวงการคลังได้สอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีบทบาทต่อกระทรวงการคลังดิจิทัล 
ในปัจจุบัน รวมถึงความคาดหวังต่องานบริการของกระทรวงการคลังในอนาคต เพ่ือน ามาใช้ก าหนดยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลังดิจิทัล ให้ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังอย่างถูกต้อง ดังนี้  
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 ตารางที่ 17 การเชื่อมโยงความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ     
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 

ความคิดเห็น/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 
กระทรวงการคลังดิจิทัลจะสามารถพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล ให้มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง และสามารถพัฒนาการให้บริการ e-Service 
ในรูปแบบ Single Sign-On ร่วมกัน โดยมีฐานข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถน าฐานข้อมูลที่มีมาใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูล
เศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

มีเครื่องมือทางดิจิทัลที่สามารถสังเกต/ควบคุม 
(monitor) ระบบเศรษฐกิจไทยได้อย่างรวดเร็วทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง (real time) และมีฉากทัศน์ 
(scenario) ต่าง ๆ ที่คาดการณ์ได้อย่างล่วงหน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูล
เศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

มี โครงสร้างหรือการส่ ง เสริมสนับสนุนด้ าน
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลส าหรับการเงินการคลัง  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

กระบวนการท างานภาครัฐที่  Lean และบริการ
ประชาชนที่ตอบสนองความต้องการประชาชน 
ทุกกลุ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูล
เศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

น ากระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มาช่วย
ในการวิเคราะห์ ประมวลผล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูล
เศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

ยกระดับการบูรณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เพ่ือความถูกต้อง รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
เปิดเผยข้อมูลด้านการคลังที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูล
เศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

มีความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
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 วิสัยทัศน์  
 เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ปลอดภัย 
 

ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
  พัฒนาและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ก าหนดและสร้างมาตรฐานข้อมูลกลาง ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ การวางแผน และแก้ไขปัญหา เพ่ือความถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจ 
  เป้าหมาย  

1. มีระบบมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สอดคล้องกับการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ (Data Governance for Government) 

2. มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) และความปลอดภัยของข้อมูล 
3. เพ่ิมมูลค่าของข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
4. เผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
5. บูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  พัฒนากระบวนการท างาน การบริหารจัดการ ด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างสร้างสรรค์และเกิด
ประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจและการเข้าถึงบริการเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
โปร่งใส และเป็นธรรม 
  เป้าหมาย  

1. พัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการให้อยู่ในระบบดิจิทัล เพ่ือมุ่งไปสู่ Thailand GOV-TECH 
2. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการสู่ e-Service 
3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
4. เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงอย่างเท่าเทียม 
5. มีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนกระบวนการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ส่วนที่ 2 :  สาระส าคัญของแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสูก่ารเป็นกระทรวงการคลัง
ดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 - 2570 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  สร้างกลไกการก ากับดูแลการบริหารดิจิทัล ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ให้เหมาะสมมีความทันสมัย 
และง่ายต่อการปฏิบัติจริง รวมทั้งพัฒนากลไกในการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  เป้าหมาย  

1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามจากไซเบอร์ 
2. ปรับปรุงกฎ ระเบียบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสม มีความทันสมัย และง่ายต่อการปฏิบัติจริง 
3. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย รองรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 
4. สร้างกลไกการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
5. สร้างสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของหน่วยงาน 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
  พัฒนาเชื่อมโยงและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ตามภารกิจ 
บูรณาการโครงข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และโครงข่ายสื่อสารไร้สายเข้าด้วยกัน น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  เป้าหมาย  

1. พัฒนาและส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ขององค์กร 

2. บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้วยระบบดิจิทัลของกระทรวงการคลัง เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

3. บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ตามภารกิจ และพร้อมรองรับ
การปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 

4. เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงโครงข่ายสื่อสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความม่ันคงปลอดภัย 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
  พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ทักษะ ความช านาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ สามารถก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
  เป้าหมาย  

1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะพ้ืนฐานด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
2. ยกระดับคุณภาพบุคลากรในสายอาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีทักษะ ความช านาญ เชี่ยวชาญ 
3. พัฒนาทักษะ ทัศนคติของบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือมุ่งไปสู่ Thailand GOV-TECH 
4. บุคลากรสามารถเพ่ิมพูนความรู้ได้ตลอดเวลา ไม่จ ากัดเวลา สถานที่ และอุปกรณ์ 





แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2565 – 2569  67 
 

         แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 
         ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570 

ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
Software 
1.1 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง  

(MOF Data Exchange) 
สป.กค./ 

หน่วยงานในสังกัด 
1.2 โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลเพ่ือผู้ประกอบการและประชาชน (Open Data)  กรมสรรพสามิต 
1.3 โครงการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) กรมสรรพสามิต  กรมสรรพสามิต 
1.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data)  กรมสรรพากร 
1.5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารหนี้สาธารณะ (Public Debt Management : 

PDM) ระยะที่ 2  
สบน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
Software 
2.1 โครงการบริหารการสื่อสาร การเข้าถึงการบริการ และข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อ Social 

Media ในความดูแลของกลุ่มสารนิเทศการคลัง  
สป.กค. 

2.2 ขั้นตอนการเปลี่ยนแนวทางช าระค่าธรรมเนียมและค่าปรับเป็นช่องทาง electronic 
แทนการส่งเช็คของธนาคารแห่งประเทศไทย 

สป.กค. 

2.3 โครงการจ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สป.กค. 
2.4 โครงการจัดท าระบบการเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 

(New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
สป.กค./ 

กรมบัญชีกลาง, 
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
2.5 โครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม กระทรวงการคลัง ด้วย e-form และ e-service สป.กค. 
2.6 โครงการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงการคลัง สป.กค. 
2.7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ระยะที่ 2 

(New GFMIS Thai Phase 2) 
สป.กค./ 

กรมบัญชีกลาง 
2.8 โครงการพัฒนาระบบส ารองส าหรับระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

(Medical Benefit Database)  
กรมบัญชีกลาง 

2.9 โครงการปรับปรุงระบบส านักงานอัตโนมัติเพ่ือรองรับการปฏิบัติราชการรูปแบบใหม่ 
(New Normal)  

กรมบัญชีกลาง 

2.10 การเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชภายในประเทศและระหว่างประเทศ  กรมศุลกากร 
2.11 โครงการพัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับการออกใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่  กรมสรรพสามิต 
2.12 โครงการพัฒนาระบบควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสุราสามทับ  กรมสรรพสามิต 
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ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
2.13 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการน าเข้า และการส่งออก

สินค้าสรรพสามิตผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ ๒  
กรมสรรพสามิต/ 

กรมศุลกากร 
2.14 โครงการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ กรมสรรพสามิต  กรมสรรพสามิต 
2.15 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเพ่ือการตรวจสอบภายใน สบน. 
2.16 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

ของ สบน. ระยะท่ี 2  
สบน. 

2.17 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะและแผน
ความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง 5 ปีระยะที่ 2 (DDPLAN-2) 

สบน. 

2.18 โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ สบน. 
Hardware 
2.19 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพ่ือทดแทนพร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า  กรมบัญชีกลาง 
Software, Hardware  
2.20 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงระบบงานสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิตกับ

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (Excise Data Integration) 
กรมสรรพสามิต 

2.21 โครงการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับศูนย์ปฏิบัติการด้านการเงินด้วยวธิีอิเล็กทรอนิกส์ (BOT-EFS)  สบน. 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
Software 
3.1 โครงการการป้องกันและแก้ไขการสื่อสารข่าวปลอม (Fake news) ที่เกี่ยวข้องกับการคลัง  สป.กค. 
3.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ กระทรวงการคลัง ตามมาตรฐานสากล 

ISO-27001 
สป.กค. 

3.3 โครงการศึกษาและประเมินผล New GFMIS Thai สป.กค./ 
กรมบัญชีกลาง 

3.4 โครงการพัฒนานโยบายการก ากับดูแลระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
และแผนบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 27001)  

กรมบัญชีกลาง 

3.5 โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพ่ิมเติม  กรมสรรพสามิต 
3.6 ระบบส ารองข้อมูลส าหรับระบบจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและแสตมป์ภาษีสุรา ยาสูบ 

และระบบรักษาความปลอดภัยการใช้งานผ่านระบบ VPN  
กรมสรรพสามิต 

3.7 โครงการทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของกรมสรรพสามิต  กรมสรรพสามิต 
3.8 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเฝ้าระวังการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ  กรมสรรพากร 
3.9 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สคร. 

3.10 โครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการป้องกันการเข้าถึงและการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล  สศค. 
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ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
3.11 โครงการจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ภัยคุกคามบนเครือข่าย

แบบรวมศูนย์ (Security Incident Event Management: SIEM)  
สศค. 

3.12  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบป้องกันและก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) 
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน 

สคร. 

3.13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานภายใน สคร. 
3.14 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าระบบบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ส าหรับระบบการบริหารการเงินการคลัง
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS–SOE) 

สคร. 

Hardware 
3.15 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ ส าหรับศูนย์ส ารองระบบบาทเนต 

(BAHTNET)  
กรมบัญชีกลาง 

3.16 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Thin Client ทดแทน  สคร. 
3.17 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดโปรแกรมทดแทนและเพ่ิมเติม 

จ านวน 164 ชุด 
สคร. 

3.18 โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ลูกข่ายแบบเสมือนปี 2562 

สคร. 

3.19 โครงการทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายชั้นภายในของส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

สคร. 

3.20 โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) เพ่ือยกระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ ปี 2563 

สคร. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
Software 
4.1 โครงการบูรณาการการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ สป.กค./ 

หน่วยงานในสังกัด 
4.2 โครงการบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (กรมธนารักษ์)  กรมธนารักษ์ 
4.3 โครงการพัฒนาระบบส านักงานอัจฉริยะ (Green-Smart Office)  สบน. 

Hardware 
4.4 โครงการทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายกลางกระทรวงการคลัง สป.กค./ 

หน่วยงานในสังกัด 
4.5 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับอาคารที่ท าการกระทรวงการคลังแห่งใหม่ สป.กค. 
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ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
4.6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ส าหรับระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai Infrastructure Improvement) 
สป.กค./ 

กรมบัญชีกลาง 
4.7 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คทดแทน  สบน. 
4.8 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  สบน. 
4.9 โครงการจัดหาระบบเครื่องสแกนหน้าพร้อมระบบบ ารุงรักษา สบน. 

4.10 โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย สบน. ณ อาคารที่ท าการ
กระทรวงการคลังแห่งใหม่  

สบน. 

Software, Hardware 
4.11 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ท าการใหม่กระทรวงการคลัง  สป.กค./ 

สบน., สคร. 
4.12 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกระทรวงการคลัง (MOF Cloud) สป.กค./ 

หน่วยงานในสังกัด 
4.13 โครงการจัดซื้อทดแทนและเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศหลัก (Data Center) กรมสรรพสามิต  
กรมสรรพสามิต 

 
4.14 โครงการจัดซื้อทดแทนและเพ่ิมเติม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(Application Server)  
กรมสรรพสามิต 

 
4.15 โครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

เครือข่ายสื่อสาร  
สคร. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
Personnel 
5.1 เผยแพร่ข้อมูลสื่อดิจิทัลที่เป็นประโยชน์สู่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด  สป.กค. 
5.2 โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กค./ 

หน่วยงานในสังกัด 
5.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์  กรมสรรพากร 
5.4 หลักสูตรฝึกอบรมและสอบ Certification  กรมสรรพากร 
5.5 โรงเรียนสรรพากร  กรมสรรพากร 
5.6 โครงการส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 
สคร. 

Hardware 
5.7 โครงการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับห้องปฏิบัติการดิจิทัลของ สบน.  สบน. 
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1.1  โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF Data Exchange) 
1) หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล (IT Center) ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังถูกพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 
ได้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 13 ปี ระบบงานไม่รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงมี  
ความจ าเป็นต้องพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงานและเทคโนโลยีให้ทันสมัยและตอบสนองต่อการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงการคลังและตามนโยบายรัฐบาลในการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนและการน าข้อมูลไปใช้ของหน่วยงานภาครัฐ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคล 
และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยตามกรอบการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance 
Framework)  มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้องและทันต่อเวลา อันจะ
ส่งผลท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ภาคธุรกิจและภาคประชาชนสามารถสร้างโอกาส
และรายได้ต่อยอด ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะหน่วยงานหลักบริหาร
จัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศ มีความจ าเป็นต้องพัฒนาศูนย์เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลของกระทรวงการคลัง ตามประกาศคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2563 พ.ร.บ.การบริหารงานและ  
การให้บริการภาครัฐระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพ่ือก าหนดสิทธิ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงาน
ที่ได้มาตรฐาน ลดความซ้ าซ้อนและขัดแย้งของข้อมูล  สามารถน าข้อมูลภาครัฐไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย และสะดวกรวดเร็ว ในการน าไปใช้งาน 

 
2) วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือก าหนดกรอบก ากับดูแลข้อมูลของกระทรวงการคลังให้มีมาตรฐานและคุณภาพ 
2.2 เพ่ือจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านข้อมูลของระบบฐานข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง  
2.3 เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลของกระทรวงการคลัง ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและ

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในอนาคต 
2.4 เพ่ือพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลของกระทรวงการคลัง (Data Catalog) ประกอบไปด้วยชุดข้อมูลหลัก 

(Master Data) และชุดข้อมูล (Data Set) ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน  
2.5 เพ่ือพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Data 

Exchange) 
2.6 เพ่ือสร้างช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเปิดภาครัฐที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐาน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงิน
การคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  

เงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  รวมทั้งสิ้น 41,600,000.- บาท  (สี่สิบเอ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) 
 
5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ นางสาวสมิทธิ์ธนา ชัยเจนกิจ ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์  02-126-5900 ต่อ 3610 Email smithtana@mof.go.th 

 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดท าแผนการด าเนินงานโดยละเอียด 
(Project Detailed Plan) 

            

2. ออกแบบสถาปัตยกรรม HW & SW และ
ด าเนินการติดต้ัง 

            

3. ศึกษาข้อมูล ความต้องการในการ
วิเคราะห์และประมวลผลระบบโครงการฯ 

            

4. พัฒนาระบบงาน             
5. จัดประชุมเชิงวิชาการ             
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ             
7. ทดสอบระบบงาน และปรับปรุงแก้ไข
ระบบงาน  

             

8. ฝึกอบรมการใช้งานและดูแลรักษาระบบ              
9. ระบบใช้งานจริง (Go-live)             
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1.2 โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลเพื่อผู้ประกอบการและประชาชน (Open Data) 
1) หลักการและเหตุผล 

กรมสรรพสามิตมีระบบเปิดเผยข้อมูลที่เป็น Web Application ที่เป็นลักษณะต้อง Export ข้อมูลเป็นไฟล์
ประเภทต่าง ๆ จากข้อมูลสารสนเทศจากระบบต่าง ๆ แล้วน าขึ้นเปิดเผยข้อมูล ซึ่งข้อมูลสารสนเทศยังขาดการ
เปลี่ยนแปลง ถ้าไม่น าข้อมูลชุดใหม่ขึ้น และขาดการเชื่อมโยงข้อมูลในมิติต่าง ๆ ของการเผยแพร่ให้กับภาคประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานของกรมสรรพสามิตในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างความโปร่งใส การมีส่วนร่วม
ของประชาชน รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ จึงท าให้เป็นเหตุผล
ความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดท าโครงการระบบเผยแพร่ข้อมูลส าหรับประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ 

 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบที่เป็นศูนย์กลางส าหรับเผยแพร่และบริการข้อมูลส าหรับผู้ประกอบการ ประชาชน 

และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต 
2.2 เพ่ือพัฒนาระบบส าหรับผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลฐานข้อมูล ให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลในระบบ

เผยแพร่ข้อมูลส าหรับประชาชน 
2.3 เพ่ือลดขั้นตอนการเชื่อมโยงและการใช้ข้อมูล รวมถึงปฏิบัติงานให้ท างานได้อย่างรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 
2.4 เพ่ือน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านของการบริหารราชการด้วยความโปร่งใสและ คุณภาพ

ของการให้บริการ 
2.5 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานให้ทันสมัยมากข้ึน 
2.6 เพ่ือตอบสนองตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือรองรับไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล 

 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดซื้อจัดจ้างโครงการ         
2. จัดประชุมเชิงวิชาการเพ่ือศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และ
วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ 

        

3. พัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลส าหรับประชาชน และ
เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต 

        

4. จัดท าชุดข้อมูลและฐานข้อมูลส าหรับเผยแพร่ข้อมูลส าหรับ
ประชาชนในรูปแบบที่เป็นข้อความ, ไฟล์รูปแบบมาตรฐาน 
และรูปแบบ Dashboard ที่เข้าใจง่าย รองรับการใช้งาน
ข้อมูลตามกลุ่มผู้ใช้งานที่ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการ 
ประชาชน เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต และผู้บริหารระดับสูง 

        

5. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ         
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
  จ านวน 11,989,600 บาท โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 

 
5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ นายมนต์ชัย จรูญยิ่งยง ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต 
โทรศัพท์ 02-241-5600-18 ต่อ 64316 Email  
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1.3 โครงการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) กรมสรรพสามิต 
1) หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล ตามมาตรา 4 “เพ่ือให้การบริหารงานภาครัฐและการจัดท าบริการสาธารณะเป็นไป
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล โดยมีการ
บริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท างานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่าง
มั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการให้บริการ
และการเข้าถึงของประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” 
และตามมาตรา 8 ธรรมาภิบาลภาครัฐตามมาตรา 7 (2) 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและติดตามผล 
การด าเนินงานของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้จัดท าคู่มือด้านกรอบการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance 
Framework) เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของ
รัฐรูปแบบใหม่ น าไปปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้น กรมสรรพสามิตซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ จ าเป็นต้องด าเนินการให้สอดรับกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยจะต้อง ก าหนดวิธีการบริหารจัดการธรรมาภิ
บาลข้อมูลให้ชัดเจน และมีการจัดท าค าอธิบายชุดข้อมูล (Master Data Set) ให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับ
กรอบการด าเนินการที่ก าหนดในมาตรา 8 และตามกรอบการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) 
ทั้งนี้ จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาระบบดิจิทัลที่จะสามารถบูรณาการข้อมูล และการปฏิบัติงานทั้งด้านการ
บริหารภายใน ด้านการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและภาคีเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดท าวิธีการบริหารจัดการและก ากับดูแลข้อมูล ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงาน 

และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
2.2 เพ่ือด าเนินการจัดท าค าอธิบายชุดข้อมูล รวมถึงการก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ครอบครองข้อมูลหรือ 

ควบคุมข้อมูลดังกล่าวในทุกขั้นตอน 
2.3 เพ่ือให้มีการก าหนดมาตรการในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพข้อมูล 
2.4 เพ่ือให้มีการก าหนดนโยบายหรือกฎเกณฑ์การเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ชัดเจน รวมทั้ง 

มีการก าหนดมาตรการและหลักประกันในการคุ้มครองข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองให้มีความมั่นคงปลอดภัยและ
มิให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด 

2.5 เพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล โดยก าหนดวิธีการที่ผู้ดูแลข้อมูลหรือเจ้าของข้อมูล 
สามารถจัดการ เปลี่ยนแปลง หรือส่งผ่านข้อมูลให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีที่ชุดข้อมูลหรือฐานข้อมูล  
บางแหล่ง มีผู้ดูแล ผู้ใช้งาน หรือเจ้าของข้อมูลหลายคนหรือหลายหน่วยงาน 
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2.6 เพ่ือก าหนดค าอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ของข้อมูล ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าข้อมูลชุดนี้คือข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับอะไร สามารถน าไปใช้งานอย่างไร และมีข้อจ ากัดอะไร โดยมีมาตรฐานของค าอธิบายชุดข้อมูลที่
เหมาะสมกับการใช้งาน 

2.7 เพ่ือจัดท าชุดข้อมูล (Datasets) ส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือให้บริการข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก 
2.8 เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านรองรับการตรวจประเมิน มีกระบวนการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมาย เช่น การจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เป็นต้น 
2.9 เ พ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลในการจัดการองค์กรในรูปแบบส านักงาน

อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยีได้เต็มประสิทธิภาพ รองรับระเบียบส านักนายกรั ฐมนตรี/
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยงานการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล 

 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดซื้อจัดจ้างโครงการ         
2. ศึกษาและรวบรวมรายละเอียดของกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ
ดูแลข้อมูล 

        

3. จัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักในการจัดท า
ธรรมาภิบาลข้อมูล (data governance) และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

        

4. จัดท านโยบายการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance 
Policy) 

        

5. จัดท าบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และค าอธิบายชุดข้อมูล 
(Metadata) ของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ภารกิจหลัก จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๕๐ ชุดข้อมูล 

        

6. จัดฝึกอบรมหรือสัมมนาให้ความรู้ สร้างความตระหนัก 
ติดตามการรับรู้และการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล
ข้อมูลและนโยบายการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล 

        

 

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
อยู่ระหว่างขออนุมัติวงเงินและแหล่งเงินงบประมาณ 
 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายเมธี ตั้งศรีพงศ์ ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต 
โทรศัพท์ 02-241-5600-18 ต่อ 64309 Email  
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1.4  แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data) 
 1) หลักการและเหตุผล 
 กรมสรรพากรมียุทธศาสตร์ D2RIVE เพ่ือยกระดับการท างานและประสิทธิภาพการจัดเก็บให้ทันสมัย  
รวดเร็ว เป็นธรรม ด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของผู้เสียภาษีผ่านระบบดิจิทัล รวมทั้ง
อ านวยความสะดวกให้ประชาชนผู้เสียภาษีอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งสู่เป้าหมายการจัดเก็บรายได้ให้ตรงเป้า และบริการ
ผู้เสียภาษีให้ตรงใจ นโยบายการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากร ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการบูรณาการข้อมูล (Data 
integration) และการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานข้อมูล (Data infrastructure) เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล 
ทั้งภายในกรมสรรพากรและภายนอกกรมสรรพากร ให้เกิดการไหลต่อเนื่องของข้อมูล (Data streaming) เข้าสู่ 
Big Data เพ่ือให้สามารถใช้งานส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างนวัตกรรมข้อมูล (Data innovation) อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการจัดเก็บภาษีได้ 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีนั้น สามารถน าการวิเคราะห์ข้อมูลมาช่วยในการพัฒนา
ได้เป็นอย่างมาก เช่น การน าข้อมูลทั้งภายใน และข้อมูลภายนอกมาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือให้การออกแบบนโยบาย
ภาษีตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการผู้เสียภาษีมากยิ่งขึ้น 
 ทั้งนี้ แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นการน าเทคโนโลยีด้าน Big Data, ด้าน Data 
Analytic รวมไปถึงการน าระบบซอฟต์แวร์ Business Intelligence มาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาษีให้มี
ข้อมูลครบถ้วน และสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ ก าหนดนโยบายการบริหารการจัดเก็บภาษีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรมอันจะน าไปสู่การบริหารจัดการรายได้ที่ดีเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาประเทศ  
ต่อไป 

 2) วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือจัดเตรียมทรัพยากรและเครื่องมือต่าง ๆ  ในการรวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.2  เพ่ือรวบรวบข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน  
 2.3  เพ่ือให้บริการฐานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ส าหรับใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษี และด าเนินการตามนโยบาย
ของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. จัดเตรียม Big Data Infrastructure             
2. สร้างนักพัฒนารายงานหรือ Dashboard 
    จากฐานข้อมูล Big Data 

            

3. สร้างนักวิเคราะห์             

 4) งบประมาณ  (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
 - 
 
 



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570 78 
 

 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ 1.  นางสาวภิญญู  ก าเนิดหล่ม ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.  นายสิริชัย  เวคะทร ต าแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ 
 3.  นายส ารวย  เกาประโคน ต าแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน     กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสรรพากร 
โทรศัพท์     08-6602-4537 Email   samruay.ka@rd.go.th 
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1.5  โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารหนี้สาธารณะ (Public Debt Management : PDM) 
ระยะที่ 2 

1) หลักการและเหตุผล 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารหนี้สาธารณะ (PDM) ที่จะเริ่มใช้ในเดือน ธ.ค. 2564 ให้รองรับ 

การปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น (โครงการ New GFMIS Thai เลื่อนวัน Go Live จากเดิม 5 ก.ค. 64 เป็น 7 ธ.ค. 64 
สบน. จึงต้องปรับแผนงานและรูปแบบกิจกรรมที่เป็นการเตรียมความพร้อมที่ช่วยให้ระบบรองรับการใช้งานได้ดี
ยิ่งขึ้นและมีความเสถียรเมื่อ Go Live)  

2) วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลหนี้กับระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ระบบ New GFMIS Thai 
2.2 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการออกรายงานหนี้ในมิติต่าง ๆ ได้ตามที่หน่วยงานภายในและภายนอก

ต้องการ 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการออกรายงานในมิติต่าง ๆ     

4) งบประมาณ   
N/A 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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2.1 โครงการบริหารการสื่อสาร การเข้าถึงการบริการ และข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อ Social Media 
ในความดูแลของกลุ่มสารนิเทศการคลัง 

1) หลักการและเหตุผล 
        กระทรวงการคลัง (กค.) เป็นเสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีบทบาท
หน้าที่ในการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้บทบาทและหน้าที่ของกค. ปรับเข้ากับสถานการณ์ในยุค digital 
ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย กค.จึงมีความตั้งใจเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในลักษณะกระทรวงการคลัง 
ดิจิทัล ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการใชเครื่องมือทางการคลังมาช่วยในการแกไขปญหา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        กลุ่มสารนิเทศการคลัง จึงมีบทบาทหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาพรวมในด้านการคลัง
และเศรษฐกิจสู่ประชาชนที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเท่าเทียมผ่านสื่อ digital รูปแบบต่าง ๆ  

2) วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการคลังและเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังและหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องไปยังกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางดิจิทัล 
2.2  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงาน

รัฐและเอกชนได้เข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียม 
3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

บริหารจดัการข้อมลูข่าวสาร 
ผ่านสื่อ Social Media 

                

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
             - 
 
5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ นายปิยะภัทร  ไชยสาม ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน กลุ่มสารนิเทศการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
โทรศัพท์ 02 126 5800 ตอ่ 2003 Email info@mof.go.th    
ชื่อ นางสาววิณิตา โคสิตานนท์ ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
หน่วยงาน กลุ่มสารนิเทศการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
โทรศัพท์ 02 126 5800 ตอ่ 2113 Email info@mof.go.th    

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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2.2 ขั้นตอนการเปลี่ยนแนวทางช าระค่าธรรมเนียมและค่าปรับเป็นช่องทาง electronic  
แทนการส่งเช็คของธนาคารแห่งประเทศไทย 

1) หลักการและเหตุผล  
  กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและน าเงินส่งคลังของ
ส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ส าหรับกลุ่มภาครัฐ (GFMIS) เพ่ือให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e – Payment Master Plan) ซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางอ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนที่จะช าระเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยลด
ภาระของหน่วยงานภาครัฐในการจัดการเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ โดยให้ส่วนราชการถือปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน
และการน าเงินส่งคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องน าส่งเงินค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ และเงินค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
กฎหมายว่าด้วยบริษัทข้อมูลเครดิต และกฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงิน ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการตามกฎหมาย
ที่ต้องจ่ายช าระเงินข้างต้นจะส่งมอบเช็คสั่งจ่ายกระทรวงการคลังให้กับ ธปท. และ ธปท. จะน าส่งเช็คดังกล่าว
ให้กับส านักงานปลัดกระทรวงการคลังอีกทอดหนึ่ง แต่เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวมีหลายขั้นตอน ซึ่งต้องผ่าน
เจ้าหน้าที่หลายคน ทั้งด้าน ธปท.และกระทรวงการคลัง รวมทั้งมีความเสี่ยงในการรับและส่งเช็คภายใต้สถานการณ์
โรคระบาดในปัจจุบัน ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการ โดยการลดขั้นตอน เพ่ิมความรวดเร็วในการ
ด าเนินการ และลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการน าส่งเช็ค รวมถึงเพ่ือความปลอดภัยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องสัมผัส
เช็คและเอกสาร ตลอดจนไม่ต้องมีการติดต่อใกล้ชิดระหว่างบุคคล ธปท. จึงขอปรับเปลี่ยนแนวทางการช า ระ
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับดังกล่าวข้างต้น เป็นช่องทาง electronic แทนการน าส่งเช็ค รวมทั้งเป็นการสนับสนุน
นโยบาย National E-Payment ที่กระทรวงการคลังผลักดันด้วย  

2) วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการท างาน เนื่องจากการใช้ช่องทาง electronic ในการรับเงินจะใช้

เวลาน้อยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากกว่า  
2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและลดความเสี่ยงจากการรับเช็ค - น าส่งเช็ค  

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. จัดท าแนวทางขั้นตอนการด าเนินงานในการรับช าระค่าธรรมเนียมแบบ 

electronic และหารือกับ ธปท. 
        

2. จัดท าหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เรื่องท าความตกลงขั้นตอนการเปลี่ยน
แนวทางช าระค่าธรรมเนียมและค่าปรับเป็นช่องทาง electronic แทนการ
ส่งเช็คของ ธปท. 

        

3. กรมบัญชีกลางตอบหนังสือท่ีขอท าความตกลงตามข้อ 2         
4. เริ่มด าเนินการตามขั้นตอนตามข้อ 3         
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
 - 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ 1. นางนันทวรรณ พรรณกลิ่น 

2. น.ส.จินตนา ปิยะชัยสวัสดิ์ 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

6) ผู้ก ากับดูแล 
ชื่อ 1. นางตรัยลดา ดรงคมาศ 

2. นางกัญณิศา สุวรรณโรจน์ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 

ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
หน่วยงาน ส่วนบริหารการคลัง ส านักบริหารกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
โทรศัพท์ 02 126 5800 ตอ่ 2150, 2107 Email Finance.vayu@gmail.com 
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2.3 โครงการจ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 
1) หลักการและเหตุผล 

ด้วยกระทรวงการคลัง จะด าเนินการเปิดรับลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ประจ าปี 2565 ภายใต้  
การด าเนินงานของ กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม โดยได้ก าหนดช่องทางการลงทะเบียน 
2 ช่องทาง คือการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ และการลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก่  
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย (จ ากัด) มหาชน กรมบัญชีกลาง 
(ส านักงานคลังจังหวัด) กระทรวงมหาดไทย (ที่ว่าการอ าเภอทุกอ าเภอ) ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร และ
ส านักงานเมืองพัทยา หรือ ณ สถานที่ที่หน่วยรับลงทะเบียนก าหนด และภายหลังการรับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน โดย
หน่วยงานตรวจสอบสิทธิที่เกี่ยวข้อง จ านวน 33 หน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ทางกระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งจะ
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์ต่อไป 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการฯ ได้ท าการลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ ส าหรับ

ประชาชน และหน่วยรับลงทะเบียน 
2.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการรับลงทะเบียนโดยการสนับสนุนอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการรับลงทะเบียนของหน่วย

รับลงทะเบียน ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย  
2.3 เพ่ือให้ภาครัฐมีระบบประมวลผลและรายงานข้อมูล ส าหรับการติดตามประเมินผลการให้สวัสดิการใน

แต่ละประเภท เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการให้สวัสดิการที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถก ากับติดตามค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ  

2.4 เพ่ือให้มีบุคลลากรที่สามารถสนับสนุนการท างาน ตอบและแก้ปัญหา ในการรับลงทะเบียนและเรื่องที่
เกี่ยวข้อง ตลอดอายุตามสัญญาของโครงการ 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ขออนุมัติโครงการ         
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง         
3. ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบระบบฯ         
4. ด าเนินการลงทะเบียนและตรวจสอบ         
5. เริ่มใช้สิทธิ์โครงการ         
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
วงเงิน 95,000,000.- บาท (เก้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากกองทุนประชารัฐ

สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายธาดา ชพานนท์ ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลัง  
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์ 02-1265900 ตอ่ 3303 Email thada@mof.go.th 
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2.4  โครงการจัดท าระบบการเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (e-LAAS) 

1) หลักการและเหตุผล 
ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้อนุมัติแนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการบูรณาการ
ข้อมูลระหว่างระบบทั้งสองให้เกิดประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ให้มากที่สุด และสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนรัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “รัฐบาลดิจิทัลเปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกัน
สร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน” ประกอบกับ “ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ที่เน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือเป็นแพลตฟอร์มกลางส าหรับ
การสนับสนุนการท างานภาครัฐ (Back Office Platform) การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Exchange Platform) 
การสนับสนุนบริการภาครัฐ (Common Platform) 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดท าและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงระหว่างระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 

(New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
2.2 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบ New GFMIS Thai กับระบบ e-LAAS และลดความซ้ าซ้อน

ของการบันทึกข้อมูล 
2.3 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ New GFMIS Thai ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล และ

รองรับผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ  
2565 2566 2567 2568 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1. การจัดท าร่างขอบเขตงาน        

2. การจัดท าค าของบประมาณ        

3. การจัดซื้อจัดจ้าง        

4. การพัฒนาระบบ        

5. การเริ่มใช้ระบบ        
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
         แหล่งเงินที่ใช้ : งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  วงเงิน 304,411,660 บาท 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายธาดา ชพานนท์ ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลัง  
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์ 02-1265900 ตอ่ 3303 Email thada@mof.go.th 
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2.5  โครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม กระทรวงการคลัง ด้วย e-form และ e-service 
1) หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยกระทรวงการคลัง มีนโยบายมุ่งเน้นไปสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) โดยให้
ความส าคัญในกระบวนงานการจัดการเอกสารภายใน การลดการใช้กระดาษ เพ่ือให้เกิดการประหยัดและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน รวมถึงความร่วมมือในการเชื่อมโยงเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัด 
ให้สามารถรับ-ส่งเรื่อง และสามารถค้นหาข้อมูลได้ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ส าหรับใช้งานภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี มาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน 
พบว่า รูปแบบเทคโนโลยีการพัฒนาและการใช้บริการระบบงานได้เปลี่ยนแปลงไป และรัฐบาลได้มีการออกระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 มุ่งเน้นการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้
เอกสารกระดาษ และการใช้อีเมลกลางราชการแทนการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2565 ดังนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปัจจุบันใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้งานได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 
ประกอบกับปริมาณข้อมูลที่มีสะสมอยู่ในระบบเริ่มมีจ านวนมาก มีภาระเรื่องค่าใช้จ่าย ค่ากระดาษ พ้ืนที่จัดเก็บเอกสาร 
และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมาช่วยในงานบริหารจัดการและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ และงานอ่ืน ๆ ในที่ยังไม่ได้
มีการใช้งานทั่วถึงทั้งองค์กร นอกจากนี้ภารกิจส่วนใหญ่ของ สป.กค. ยังมีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติราชการประจ า 
การประสานงาน การตรวจราชการของกระทรวง งานเผยแพร่ -ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาพรวมของ
กระทรวงการคลัง พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องวินัยของข้าราชการ และปฏิบัติราชการในเรื่องที่มิได้เป็นหน้าที่
ของส่วนราชการใด จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ล้วนเกี่ยวกับงานด้านเอกสารหนังสือเป็นส าคัญ ดังนั้น       
การปฏิบัติงานต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องปรับตัวด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการท างานของ สป.กค. ให้มีความทันสมัย    
น าเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยในการขับเคลื่อนกระบวนงานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและการบริหารทรัพยากร 
ลดการใช้กระดาษ และประหยัดค่าใช้จ่าย Digital transformation ถือเป็นกระบวนการส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ของ สป.กค. โดยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ สป.กค. จะปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลภายในองค์กร
สู่ดิจิตอลทั้งกระบวนการ เพ่ือให้มีข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ สามารถน าไปสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพ่ิม
กับองค์กร เปลี่ยนการท างานเอกสารและท างานร่วมกันภายในและระหว่างองค์กร เปลี่ยนกระบวนการจัดเก็บและ
การแจกจ่ายเอกสารงานสู่ดิจิทัลทั้งกระบวนการ เพ่ือลดการสูญเสียเวลาและทรัพยากรในการบริการจัดการเอกสาร
งานที่มคีุณภาพอันส่งผลต่อความมั่นคงและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมของกระทรวงการคลัง 

2) วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือพัฒนา Platform กลางการปฏิบัติงานผ่านระบบ Online ของกระทรวงการคลัง 
2.2 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบงานภายในของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปลี่ยนการใช้เอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) แทนการใช้กระดาษ 
2.3 เพ่ือพัฒนาระบบกระแสงานอัตโนมัติ (Workflow Automation) เพ่ือความสะดวกในการเรียกดู

เอกสารของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง 
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2.4 เพ่ือพัฒนาระบบการรายงานและการตัดสินใจด้านการบริหารงาน ส าหรับผู้บริหาร เพ่ือควบคุม ดูแล 
และตรวจสอบการปฏิบัติงาน ในด้านต่าง ๆ ได้ 

2.5 เพ่ือความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาต มอบหมายงาน การติดตามงาน การเข้าถึงและค้นหาข้อมูลได้ง่าย 
สะดวกรวดเร็ว การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร 

2.6  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้สามารถท างานได้จากทุกท่ี โดยการใช้เครื่องมือดิจิทัล (Work from 
anywhere) สามารถเข้าถึงและค้นหาข้อมูลได้ง่าย มีความสะดวกรวดเร็ว 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 

2567 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าเอกสารขออนุมตัิงบประมาณ              
2. จัดท ารายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
(TOR) 

             

3. จัดซื้อจดัจ้าง              

4. พัฒนาระบบ              
5. ด าเนินการส่งมอบและตรวจรับงาน              

    4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
วงเงิน 55,042,000 บาท  (ห้าสิบห้าล้านสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 
โดยใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายภาษีท้องถิ่น 10% 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นางสาวสมิทธิ์ธนา ชัยเจนกิจ ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์ 0-2126-5900 ต่อ 3610 Email smithtana@mof.go.th 
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2.6  โครงการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงการคลัง 
1) หลักการและเหตุผล 

เพ่ือปรับเปลี่ยนเว็บไซต์และระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังและเครือข่ายวายุภักษ์  ให้มี
ความทันสมัย และสนับสนุนงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านเศรษฐกิจ การ เงิน การคลัง 
ของกระทรวงการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดท าและพัฒนาเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังและเว็บไซต์เครือข่ายวายุภักษ์ ให้มีความครบถ้วน 

สมบูรณ์ ทันสมัย สวยงาม ใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Responsive) และรองรับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบัน รวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต  

2.2 เพ่ือให้มีเว็บไซต์และระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ ของกระทรวงการคลังและเครือข่ายวายุภักษ์ ที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับโปรแกรมช่วยอ่านเอกสารบนอินเทอร์เน็ต (Web Browser) ที่หลากหลาย และ
รองรับเนื้อหาที่สร้างจากภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ได้ 

2.3 เพ่ือจัดท าและพัฒนารูปแบบ การน าเสนอและการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของระบบเว็บไซต์ให้มี
รูปแบบที่หลากหลาย รองรับการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2 ภาษา รวมถึงสามารถให้บริการกับผู้พิการทางสายตาและ
ทางการได้ยิน 

2.4 เพ่ือจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบเว็บไซต์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย 

2.5 เพ่ือจัดท าและพัฒนาระบบจัดเก็บภาพถ่ายและสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือรองรับการสืบค้นและการจัดการ
อย่างเป็นระบบ รวมถึงสามารถเข้าถึงระบบได้ในทุกอุปกรณ์ 

2.6 เพ่ือจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการท างานทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. พัฒนาระบบ     
2. การอบรมเจ้าหน้าที่     

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
  วงเงิน 2,800,000.00 (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2567 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายมานพ จงเจริญใจ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์ 0-2126-5800 ต่อ 3308 Email jmanop@mof.go.th 
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2.7  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ระยะที่ 2 
(New GFMIS Thai Phase 2)  

1) หลักการและเหตุผล 
โครงการเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ระยะที่ 2 

เป็นการปรับปรุงและขยายประสิทธิภาพระบบงานให้ครอบคลุมการใช้งานในทุกมิติภายหลังจากการเริ่มใช้งาน  
ในระยะที่ 1 

2) วัตถุประสงค์ 
เป็นการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 

ระยะที่ 2 เพ่ือปรับปรุงและขยายประสิทธิภาพระบบงานให้ครอบคลุมการใช้งานในทุกมิติ โดยภายหลังจากการเริ่มใช้งาน
ในระยะที่ 1 จะมีการศึกษาและประเมินผลระบบ เพ่ือจัดท าร่างข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะการพัฒนาระบบ เพ่ือ
ใช้ในการจัดท าโครงการฯ พัฒนาระบบในระยะที่ 2 ต่อไป โดยจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
ครอบคลุมระบบงานย่อยต่าง ๆ ในระบบ New GFMIS Thai ดังนี้ 

1. ระบบงบประมาณ 
2. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ระบบเบิกจ่าย 
4. ระบบรับและน าส่ง 
5. ระบบสินทรัพย์ 
6. ระบบบัญชีแยกประเภท 
7. ระบบบัญชีบริหาร (ต้นทุน) 
8. ระบบบริหารหนี้สาธารณะ 
9. Financial Analytic 
10. การบูรณาการและการเชื่อมโยง 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ของบประมาณ             
2. จัดซื้อ             
3. ด าเนินการ             
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)   
           N/A 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายธาดา ชพานนท์ ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลัง  
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์ 02-126-5900 ต่อ 3303 Email thada@mof.go.th 
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2.8  โครงการพัฒนาระบบส ารองส าหรับระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Medical 
Benefit Database) 

1) หลักการและเหตุผล 
กรมบัญชีกลางได้ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Medical Benefit Database) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้น าเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยให้
สถานพยาบาลของทางราชการเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยตรงกับกรมบัญชีกลางแทนผู้มีสิทธิ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะ
จ่ายเงินให้สถานพยาบาลด้วยเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ส าหรับผู้ป่วยใน และจ่ายตามรายการที่เบิกได้
ตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในระบบเบิกจ่ายตรงส าหรับผู้ป่วยนอก ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดภาระ 
การทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ลดภาระงานการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรของส่วนราชการ อีกทั้งกรมบัญชีกลางสามารถจัดเก็บข้อมูล
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้อย่างครบถ้วนและการสืบค้นข้อมูลเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 

โดยกรมบัญชีกลางได้มีการบูรณาการข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจ าจากระบบจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า (e-Payroll) ข้อมูลทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญ รวมถึงข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าที่ไม่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าและบุคคลในครอบครัว จากระบบ
บ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) เพ่ือน ามาใช้ส าหรับการบริหารจัดการข้อมูลสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (ผู้มีสิทธิ 
ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ และบุคคลในครอบครัว) ประมาณ 7 ล้านรายการ ซึ่งในปัจจุบัน
กรมบัญชีกลางสามารถประมวลผลข้อมูลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลเดือนละ 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 15 และสิ้นเดือน 
โดยการประมวลผลดังกล่าวครอบคลุมถึงการคัดกรองสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิอ่ืน ๆ ที่ผู้มีสิทธิมีสิทธิ
ซ้ าซ้อน เช่น กรุงเทพมหานคร ส านักงาน กสทช. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ ครูเอกชน เป็นต้น 

กรมบัญชีกลางได้มีการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  โดย
มอบหมายให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และส านักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ท าหน้าที่
เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (National Clearing House) ซึ่ง
จ าแนกระบบการเบิกจ่ายออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยใน (Civil Servant Medical Benefit Scheme : CSMBS) 
2. ระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก (Civil Servant Chronic Disease : CSCD) 
3. ระบบจ่ายตรงผู้ป่วยล้างไต (Hemodialysis : HD) 
4. ระบบจ่ายตรงค่ายาที่มีราคาแพง ประกอบด้วย 

4.1 ระบบผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Oncology Prior Authorization : OCPA) 
4.2 ระบบผู้ป่วยโรครูมาติก (Rheumatic Disease Prior Authorization : RDPA) 
4.3 ระบบผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (Dermatology Disease Prior Authorization: DDPA) 

5. ระบบเบิกจ่ายค่าพาหนะรับ - ส่ง ต่อผู้ป่วย 
6. ระบบเบิกจ่ายตรงกลุ่มโรคเฉพาะ รายการค่าปลูกถ่ายไต 
7. ระบบเบิกจ่ายตรงกรณีฉุกเฉิน (Emergency Claim Online : EMCO) 
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ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณจะมีการเบิกค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบเบิกจ่ายตรงสูงถึงร้อยละ 90 ของการเบิกจ่าย  
ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด (เบิกจ่ายด้วยใบเสร็จ ร้อยละ 10) โดย สปสช. ได้มีการจัดส่งข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าว
ให้กรมบัญชีกลาง ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด แต่เนื่องจากปริมาณข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลนั้น มีปริมาณ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 มีปริมาณการส่งข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
โดยเฉลี่ยปีละประมาณ 30,000,000 ธุรกรรม (Transaction) โดยเฉพาะในปีงบประมาณท่ีผ่านมาซึ่งประเทศไทย
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ปริมาณการส่งข้อมูล
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน 

ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
(Medical Benefit Data Base) ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลการเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลและสร้างคุณค่าใหม่ ๆ โดยการน าข้อมูลที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ือจัดท า
นโยบายด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลและติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ให้สอดคล้องกับแผน  
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงการคลัง รวมทั้งเพ่ือให้ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  

2) วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้การบริหารจัดการข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.2 เพ่ือให้ข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถน าไปใช้วิเคราะห์ข้อมูล  

ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลได้อย่างรอบด้าน 
2.3 เพ่ือให้มีกระบวนการส าหรับการตรวจจับความผิดปกติของข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. จัดท าร่าง TOR  และท าสัญญา     
2. จัดท าแผนการด าเนินงานและออกแบบระบบฯ     
3. พัฒนาและติดตั้งระบบฯ       
4. อบรมการใช้งาน      

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
วงเงินในการด าเนินการ จ านวนเงิน 38,000,000 บาท (สามสิบแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นวงเงินที่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ด้วยแล้ว โดยใช้จ่ายจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นายประภาศ คงเอียด ต าแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
หน่วยงาน  กรมบัญชีกลาง 
    

ชื่อ  นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ต าแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
หน่วยงาน  กรมบัญชีกลาง 
โทรศัพท์  0-2127-7000 ต่อ 4384 Email kiatnarong.won@cgd.go.th 
    

ชื่อ  นางสาวสุดจิตร  ลาภเลิศสุข ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงาน  กรมบัญชีกลาง 
โทรศัพท์  0-2127-6561 Email sudjid.lap@cgd.go.th 
    

ชื่อ  นางสาววารี แว่นแก้ว ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการรักษาพยาบาล 
หน่วยงาน  กรมบัญชีกลาง 
โทรศัพท์  0-2127-7000 ต่อ 4646 Email waree.wan@cgd.go.th 
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2.9  โครงการปรับปรุงระบบส านักงานอัตโนมัติเพื่อรองรับการปฏิบัติราชการรูปแบบใหม่ 
(New Normal) 

1) หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบงานเข้าสู่การบริหารงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ท าให้ทุกหน่วยงานเข้าใจถึงความส าคัญและความจ าเป็นเกี่ยวกับการบูรณาการระบบงานพ้ืนฐานที่ใช้จัด
กระบวนการท างาน การรับส่งเอกสาร ตลอดจนการติดตามงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการใช้กระดาษและ
การถ่ายส าเนาเอกสาร สามารถเรียกใช้งานหรือสั่งการ ประสานการปฏิบัติงานได้ทุกที่ทุกเวลา และคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. …. โดยก าหนดให้การติดต่อราชการส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ยกเว้นเรื่องลับ
ที่สุด และไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสารตาม จากเดิมที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์  
เป็นทางเลือก รวมทั้งก าหนดให้ระบบคลาวด์ (Cloud) เป็นสื่อกลางบันทึกข้อมูล และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2564 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดให้การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือและการติดต่อราชการสามารถติดต่อ
ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะต้องสนับสนุนการสร้างหนังสือ  
ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ระเบียบก าหนด หรือจะต้องสามารถรองรับหนังสือที่สร้างโดยใช้กระดาษ แล้วแปลงเป็น
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถรับส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ “อีเมล” ได้ รวมทั้งในหลักเกณฑ์
และวิธีการเฉพาะในการส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยการร่างหนังสือ วิธีการที่สามารถ
ระบุตัวตนและสามารถแสดงเจตนาของเจ้าของลายมือชื่อได้ การส่งหนังสือที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับและลับมาก
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ใช้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารชั้นความลับเป็นผู้ส่งผ่านระบบ 
การรักษาความปลอดภัยโดยสามารถท าการเข้ารหัสข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือ เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
สามารถอ่านขอ้ความได้ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  

กรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนาและติดตั้งระบบส านักงานอัตโนมัติมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 เพ่ือการใช้งาน
และอ านวยความสะดวกด้านงานระบบสารบรรณ เช่น การรับ-ส่งหนังสือภายในหน่วยงาน การรับ-ส่งหนังสือ
ภายนอกหน่วยงาน การติดตามเส้นทางของหนังสือ การออกเลขที่หนังสือ ฯลฯ รวมทั้งระบบการลา ระบบจอง
ห้องประชุม ระบบจองรถ ซึ่งระบบส านักงานอัตโนมัติของกรมบัญชีกลางที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับ
สภาวะการณ์และเทคโนโลยีปัจจุบัน และไม่รองรับการท างานในรูปแบบตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องปรับปรุงระบบส านักงานอัตโนมัติโดยพัฒนา
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) ให้รองรับการใช้ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) และน าเทคโนโลยี 
One Time Password (OTP) มาใช้เพ่ือให้กระบวนการท างานของระบบมีความมั่นคงปลอดภัย เพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานและสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงระบบส านักงานอัตโนมัติให้สอดคล้องตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และมุ่งสู่การเป็นส านักงานดิจิทัล      
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2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้กรมบัญชีกลางมีระบบส านักงานอัตโนมัติที่สอดคล้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

งานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 มีแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) ที่สามารถรองรับการใช้ลายเซ็นต์
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) 

2.2 เพ่ือให้กรมบัญชีกลางมีระบบส านักงานอัตโนมัติที่รองรับการท างานแบบไร้กระดาษ (Paperless)  
ลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ในองค์กร  

2.3 เพ่ือให้กระบวนการรับส่งหนังสือราชการของกรมบัญชีกลางมีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และมีความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 

2.4 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลางในรูปแบบใหม่ (New Normal) ได้จากทุกสถานที่ 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. จัดท าร่าง TOR เสนอขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการ     
2. ด าเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างและท าสัญญา      
3. พัฒนาระบบ     
4. ตรวจรับพัสดุและเบิกจ่าย      

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 11,000,000 บาท 

(สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นายประภาศ คงเอียด ต าแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
หน่วยงาน  กรมบัญชีกลาง 
    

ชื่อ  นายเกียรติณรงค์  วงศ์น้อย ต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
หน่วยงาน  กรมบัญชีกลาง 
โทรศัพท์  02-127-7108 Email kiatnarong.won@cgd.go.th  
    

ชื่อ   นางสาวสุดจิตร  ลาภเลิศสุข ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงาน   กรมบัญชีกลาง 
โทรศัพท์   02-127-6561 Email sudjid.lap@cgd.go.th 
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๒.10 การเช่ือมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
1) หลักการและเหตุผล 

กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานส าคัญในการด าเนินการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื่อง
เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านพิธีการ
ศุลกากรน าเข้าและส่งออก รวมถึงครอบคลุมไปยังภาคส่วนด้านโลจิสติกส์ถือเป็นเป้าหมายส าคัญในอนาคต โดย
กรมศุลกากร ได้มีการจัดตั้ง National Single Window (NSW) และพัฒนาให้เป็นเครื่องมือหลักในการบูรณาการ
การเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งบทบาทที่เห็นได้ชัด คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่น าไปใช้  
ในการตรวจปล่อยสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการขยายขอบเขตการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังภาคขนส่ง
และโลจิสติกส์ รวมถึงการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง คือ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียนแล้ว 
โดยใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือ Phytosanitary Certificate ไดถู้กบรรจุอยู่ในแผนงานส าคัญของอาเซียน เพ่ือให้
สามารถเชื่อมโยงได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า e-Phyto Certificate ผ่าน ASEAN Single Window (ASW) ได้ 
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเกษตรกรหรือผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสียหายและเพ่ิมความน่าเชื่อถือในสินค้าเกษตรของไทยได้ โดยการพัฒนาการเชื่อมโยง
ข้อมูล e-Phyto Certificate กรมศุลกากร จะมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาระบบ NSW ให้กรมวิชาการเกษตร  
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการออกและใช้ข้อมูล e-Phyto Certificate สามารถเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ในอนาคต 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมวิชาการเกษตรพร้อมเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate 
2.2  เพ่ือให้ประเทศไทยเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate กับต่างประเทศ ผ่านระบบ NSW ได ้

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 
ระบบงานของกรมวิชาการเกษตรพร้อมรับค าขอข้อมูล  
e-Phyto Certificate และส่งข้อมูล e-Phyto Certificate 
ที่อนุมัติ ไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านระบบ NSW 

    

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
วงเงินงบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ 
กรมศุลกากรไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจากการด าเนินงานที่ต้องใช้จ่ายงบประมาณเป็นการด าเนินการโดย 

NSW Operator แต่กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการฯ ด้วยเช่นกัน จะมีการใช้งบประมาณ
ในการด าเนินงาน 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายสรรพสุข  วิจัยวรกิจ ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
หน่วยงาน กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร 
โทรศัพท์ 0-2667-๗๕๓๔ Email sapphasuk_wi@customs.go.th 
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2.11 โครงการพัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการออกใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ 
1) หลักการและเหตุผล 

กรมสรรพสามิตมีระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการท างานยุคหน่วยงานราชการ 4.0 เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการรับข้อมูลการท าธุรกรรมต่าง ๆ ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ และหลากหลายรูปแบบ
มากขึ้น ปรับการท างานของระบบให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล มีขั้นตอนการวิเคราะห์  และออกแบบที่ทันสมัย และ
ง่ายต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ครอบคลุมการควบคุม ก ากับ ติดตามการออกใบอนุญาตสินค้าสุรา ยาสูบ ไพ่ 
รองรับระเบียบและประกาศฉบับปรับปรุง โดยเป็นระบบงานที่ออกแบบให้มีความยืดหยุ่น  ง่ายต่อการปรับปรุง
ระบบงานออกแบบระบบแบบรวมศูนย์ (Centralize) สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 
ระยะเวลาในการพัฒนาแก้ไขค่อนข้างน้อยรองรับการปรับเปลี่ยนระเบียบและประกาศได้อย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอน
การน าเข้าข้อมูล และติดตามสถานะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการมากขึ้น ช่วยให้เจ้าหน้าที่  
กรมสรรพสามิตสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล สามารถใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และมีคุณภาพในการวิเคราะห์เพื่องานจัดเก็บภาษีให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์รองรับการออกใบอนุญาตสินค้าสุรา ยาสูบ ไพ่ สามารถ

ให้บริการและรองรับการใช้งานได้ตามระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตในปัจจุบัน 

2.2 เพ่ือพัฒนาระบบงานให้มีพ้ืนฐานโครงสร้างการออกแบบของระบบงานที่ทันสมัย มีความเป็นอิสระ 
และสะดวกต่อการปรับปรุงระบบงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและกระบวนการท างาน ยืดหยุ่น และรองรับ
การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานอื่นรวมถึงหน่วยงานภายนอกด้วย 

2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของระบบให้รองรับเทคโนโลยีที่หลากหลายตรงตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการมากขึ้น 

2.4 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตมีระบบที่สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลและครอบคลุมการท า งานใน
ปัจจุบัน 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดซื้อจัดจ้างโครงการ         
2. ด าเนินการส ารวจ วิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบงานตามโครงการ 

        

3. พัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เ พ่ือ
รองรับการออกใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ 

        

4. เชื่อมโยงการท าธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการออกใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ 

        

5. จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลระบบงาน และ
หลักสูตรการใช้งานส าหรับผู้ใช้ 
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
จ านวน 32,207,600 บาท โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายเมธี ตั้งศรีพงศ์ ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต 
โทรศัพท์ 02-241-5600-18 ต่อ 64309 Email  
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2.12 โครงการพัฒนาระบบควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสุราสามทับ 

1) หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันกรมสรรพสามิตยังไม่มีระบบที่ใช้ส าหรับควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสุราสามทับทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับให้บริการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ส าหรับสุราสามทับที่น าไปใช้ในการ
อุตสาหกรรม น าไปใช้ทางการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ หรือน าไปท าการแปลงสภาพ รวมถึงการควบคุม
การผลิตสุราสามทับส าหรับโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราสามทับ 

2) วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกผู้ประกอบการ ประชาชน การให้บริการยื่นแบบการขอ

อนุญาตเป็นผู้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพ เพ่ือกอบอุตสาหกรรม เพ่ือน าไปใช้ทางการแพทย์ เภสัชกรรมหรือ
วิทยาศาสตร์ หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด และอ่ืน ๆ 

2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกผู้ประกอบอุตสาหกรรมการขอใช้สิทธิการเสียภาษีอัตรา
ศูนย์ ส าหรับสุราสามทับแปลงสภาพของกรมสรรพสามิต 

2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตในการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ ดูแล การผลิต 
และการขนย้าย และสุราสามทับแปลสภาพที่เสีย ส าหรับสุราสามทับแปลงสภาพของกรมสรรพสามิต 

2.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารงานสุราของกรมสรรพสามิต 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา         
2. ด าเนินการส ารวจ วิเคราะห์ และออกแบบระบบงานตาม
โครงการ 

        

3. ออกแบบและจัดท าเอกสารการออกแบบระบงานเพ่ือ
ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม 

        

4. พัฒนาโปรแกรมระบบงานต่าง ๆ ตามที่ได้วิเคราะห์
และออกแบบระบบงาน โดยสามารถให้บริการได้ผ่านทาง 
Web Browser แบบ Responsive  และ Mobile Application 

        

5. พัฒนา Web Service ที่ต้องให้บริการผ่าน ESB กลาง
ของกรมสรรพสามิต 

        

6. จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลระบบงาน และหลักสูตรการใช้
งานส าหรับผู้ใช้ 

        

 

 
4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  

จ านวน 20,421,800 บาท โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 
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5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายเมธี ตั้งศรีพงศ์ ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต 
โทรศัพท์  02-241-5600-18 ต่อ 64309 Email  
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2.13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการน าเข้า และการส่งออกสินค้า
สรรพสามิตผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ ๒ 

1) หลักการและเหตุผล 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการน าเข้า และการส่งออกสินค้าสรรพสามิต  

ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ ๒ นี้ จะเป็นปรับปรุงพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
กรมศุลกากรผ่านช่องทาง NSW แบบ G๒G เพิ่มเติม โดยกระบวนการที่มีการปรับปรุงและพัฒนา ได้แก่  
การเชื่อมโยงข้อมูลแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตน าเข้า/ส่งออก และแบบค าขอยกเว้น
หรือคืนภาษี เพ่ือให้กรมศุลกากรสามารถน าไปตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้าและขาออกที่มีสินค้าสรรพสามิตได้ 

โครงการนี้รวมไปถึงพัฒนาปรับปรุง เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและขาออก ที่ผ่านพิธีการศุลกากรแล้ว 
และที่ตรวจปล่อยสินค้าแล้วจากกรมศุลกากร ซึ ่งจะท าให้กรมสรรพสามิตสามารถน าข้อมูลดังกล่าว มาใช้
ประโยชน์ในการตรวจสอบประมาณการภาษี การตรวจปล่อยสินค้าร่วมกับกรมศุลกากร และใช้ในกระบวนงาน
ยกเว้นหรือคืนภาษีของกรมสรรพสามิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา API เพ่ือให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออกที่ได้แลกเปลี่ยน
กับกรมศุลกากรและผู้ประกอบการ ตลอดจนการให้บริการรับช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามมาตรฐาน
การช าระเงิน NPMS ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนระบบในการสอบถามและติดตามสถานะ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลผ่านระบบ NSW ในรูปแบบของ Web Site และ Mobile Application เพ่ือให้ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่
ของกรมสรรพสามิตสามารถตรวจสอบสถานะการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่น าเข้าและส่งออก ให้มีบริการที่ครบ

วงจร สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม 
2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการของกรมสรรพสามิต ในการบริหารการน าเข้า - ส่งออก 
2.3 ให้บริการข้อมูล และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลจากหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
2.4 ลดระยะเวลาการให้บริการของภาครัฐที่เก่ียวกับการน าเข้าส่งออก 
2.5 ลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการของกรมสรรพสามิต และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการโดยรวม  ในการท า

ธุรกรรมกับกรมสรรพสามิต 
2.6 ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุน ท าให้มีความปลอดภัย 

เชื่อถือได้ ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย า 
2.7 เพ่ือให้ผู้ประกอบการและกรมสรรพสามิตมีระบบที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความปลอดภัย เชื่อถือได้

อย่างมีมาตรฐาน 
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3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา         
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกผ่านช่องทาง National 
Single Window (NSW) กับ กรมศุลกากร (G๒G) 

        

3. พัฒนา RESTful Web Service ของระบบการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลการน าเข้า และการส่งออกสินค้า
สรรพสามิตผ่านระบบ National Single Window (NSW) 

        

4. พัฒนาระบบติดตามสถานะการขออนุญาต ขอยกเว้น
และขอคืนภาษี ตลอดจนการแจ้งราคาขายปลีกแนะน า
ผ่านทาง NSW โดยผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผ่าน
อินเทอร์เน็ต (E-Tracking) เพ่ือเพ่ิมความสะดวก และ
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยรองรับการท างานผ่าน
อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้หลากหลาย 

        

5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศหลักของกรม
สรรพสามิต ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบการ
ให้บริการเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน National 
Single Window (NSW)  ที่ มีการปรับปรุ งและพัฒนา
เพ่ิมเติมในโครงการ 

        

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
จ านวน 19,766,100 บาท โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นางสาวอัชฌาพร สาระวรรณ ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต 
โทรศัพท์  02-241-5600-18 ต่อ 64203 Email atchaporn@excise.go.th 
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2.14 โครงการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ กรมสรรพสามิต 
1) หลักการและเหตุผล 

กรมสรรพสามิตมีระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ Oracle Web Center Content ซึ่งได้จัดหาเมื่อปี 2555 
ปัจจุบันบริหารจัดการทั้งหมด 113 เว็บไซต์ ระบบ Backend สามารถใช้งานได้เฉพาะเครือข่ายภายในเท่านั้น 
เพ่ือความปลอดภัย ลักษณะการท างานเป็นแบบ Staging Sites/Servers  

ในปัจจุบันระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ ระบบสามารถบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานกรมสรรพสามิตทั้งหมด อย่างน้อย
จ านวน 113 เว็บไซต์ และเจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนทั่วไปหรือ
ผู้รับบริการได้โดยง่าย มีขั้นตอนไม่ซับซ้อน การพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหมดจะมีรูปแบบเป็นลักษณะเดียวกัน สามารถ
เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา รองรับการแสดงผลได้หลากหลายอุปกรณ์ และถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด สามารถค้นหาชื่อหรือรายละเอียดของหน่วยงานของกรมสรรพสามิตผ่าน Search Engine ได้ และ
ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี/ผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงระบบงานต่าง ๆ ที่ส าคัญได้ เช่น Excise Smart Service 
จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว   

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 จัดหาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ใหม่ เพ่ือให้ง่ายต่อการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานกรม

สรรพสามิตทั้งหมด 
2.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงานกรมสรรพสามิต ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของกรมสรรพสามิต 
2.3 เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานกรมสรรพสามิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
2.4 เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานกรมสรรพสามิต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน Search Engine 
2.5 เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานกรมสรรพสามิต ให้สามารถรองรับกับอุปกรณ์ท่ีหลากหลายได้ 
2.6 เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานกรมสรรพสามิต ให้สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกคน และทุกเวลา 

ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามมาตรฐาน W3C 
2.7 สามารถตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพของการท างานเว็บไซต์ ได้จากทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย

กรมสรรพสามิต 
2.8 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์หน่วยงานกรมสรรพสามิต ให้สามารถบริการประชาชน/  

ผู้ประกอบได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
2.9 เพ่ือเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
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3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. จัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา         
2. งานออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ย่อย
ของกรมสรรพสามิต 

        

3. ติดตั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์         
4. พัฒนาระบบงาน ประกอบด้วย 

- ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ 
- ระบบจัดการข้อร้องเรียน 
- ระบบเผยเแพร่สถิติข้อมูลภาษี 
- ระบบให้บริการ Web API 
- ระบบตอบค าถามภาษีสรรพสามิตอัจฉริยะ (Chat Bot) 
- ระบบสนทนาออนไลน์ (Live Chat) 
- การยืนยันตัวตนกับ SSO กรมสรรพสามิต 

        

5. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ         

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
จ านวน 25,000,000 บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินฝากค่าใช้จ่ายเงินเก็บภาษีท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายทวีศักดิ์ ไชยวังราช ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต 
โทรศัพท์  02-241-5600-18 ต่อ 64216 Email thaweesak@excise.go.th 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570 106 
 

2.15 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเพื่อการตรวจสอบภายใน 

1) หลักการและเหตุผล 
สบน. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน ระยะที่ 1 มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แต่เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ด้านการตรวจสอบภายใน ที่มีการปรับปรุงหรือก าหนดขึ้นใหม่ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ระบบ/โปรแกรมการตรวจสอบภายในเป็นแบบ Risk Based Audit 
รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดท ารายงานด้านการตรวจสอบภายในให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ 
เพ่ือให้ สบน. มีเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ วางแผน จัดท ารายงาน และก ากับติดตามการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในของ สบน. 

2) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายในที่น ามาใช้งานได้สะดวก มีความยืดหยุ่น และรองรั บ 

การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ     

2. ฝึกอบรมผู้ใช้งาน     

3. ทีป่รึกษาส่งมอบผลงาน     

4) งบประมาณ   
5,417,๑๗0 บาท 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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2.16 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของ 
สบน. ระยะที่ 2 

1) หลักการและเหตุผล 
สบน. ได้ระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของ สบน. ระยะที่ 1 มา

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่ด้วยภารกิจงานด้านการจัดการความรู้ขององค์กรมีปริมาณมากขึ้น เกิดจาก
การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ ในตัวบุคคลหรือเอกสาร จึงมีความจ าเป็นจะต้อง
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของ สบน. ระยะที่ 2 เพ่ือให้สอดรับ
กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  

2) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของ สบน. ให้ใช้งานได้

สะดวก เพ่ิมฟังชั่นอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นแก่การด าเนินงานเพ่ือรองรับภารกิจด้านการจัดการความรู้ของ สบน. ในอนาคต 
รวมไปถึงการจัดท ารูปแบบการป้องกันข้อมูล จากปัจจัยที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือรักษาฐานข้อมูล
ในการจัดการความรู้ของ สบน. ไม่ให้สูญหาย 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ     

2. ฝึกอบรมผู้ใช้งาน     

3. ทีป่รึกษาส่งมอบผลงาน     

4) งบประมาณ   
N/A 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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2.17 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะและแผน 
ความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง 5 ปีระยะที่ 2 (DDPLAN-2) 

1) หลักการและเหตุผล 
โครงการรวมศูนย์แผนการบริหารหนี้สาธารณะและแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง 5 ปี (DD-Plan 

Centric System) เป็นการปรับปรุง พัฒนา เชื่อมโยงฐานข้อมูลและกระบวนการท างาน (Data Synchronize) 
ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (DD-Plan) และแผนความต้องการเงินกู้ระยะ
ปานกลาง 5 ปี ให้ผสานรวมการท างานแบบรวมศูนย์ โดยมีการจัดท า Data Cleansing เพ่ือรองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบ GFMIS-TR และ/หรือ PDM ภายใต้ระบบที่เรียกว่า DD-Plan Centric System โดยให้ DD-Plan 
Centric System เป็นระบบสารสนเทศด้านแผนการบริหารหนี้สาธารณะที่มีความถูกต้องและครบถ้วนตาม
กระบวนการจัดท าแผนฯ ข้อมูลและรายงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานแบบ 
Single Sign-on ที่สามารถอ านวยความสะดวกในการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งาน (หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ 
อปท.) มีเนื้อหาและเครื่องมือรองรับส าหรับการค้นหา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ก ากับดูแล ประเมินผล และจัดท า
ข้อมูลและรายงานหนี้สาธารณะที่เป็นเอกภาพ 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้างระบบสารสนเทศรวมศูนย์แผนการบริหารหนี้สาธารณะและแผนความต้องการเงินกู้ ระยะ

ปานกลาง 5 ปี  
2.2 เพ่ือให้ สบน. มีระบบรายงานดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ (Digital Report) 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ     
2. ฝึกอบรมผู้ใช้งาน     
3. ทีป่รึกษาส่งมอบผลงาน     

4) งบประมาณ   
๙,๕00,000 บาท 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักนโยบายและแผน ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 

 

 

 



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570 109 
 

2.18  โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
1) หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ สบน. ให้รองรับเทคโนโลยีปัจจุบัน โดยมีการออกแบบในลักษณะ  

Responsive web design เพ่ือรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์หลายชนิด เช่น Mobile หรือ Tablet ที่มีหน้าจอ
หลากหลายขนาด สามารถเผยแพร่ให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ตามมาตรฐาน WCAG 2.0 มีลักษณะ Web Application และ
เป็นเครื่องมือส าหรับผู้ดูแลระบบให้สามารถบริหารจัดการเว็บไซต์และบ ารุงรักษาได้อย่างง่าย  สามารถบูรณาการ
ข้อมูลของ สบน. ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางในรูปแบบเว็บเซอร์วิสโดยสามารถควบคุมสิทธิและรักษาความปลอดภัย
ในการเรียกใช้บริการได้ ทั้งนี้การพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการข้อมูลตามที่ สบน. ก าหนด ภายใต้สถาปัตยกรรม MicroServices อีกทั้ง เว็บไซต์ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชั่นล่าสุด ณ ปัจจุบัน ตามที่ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
(สรอ.) ได้ประกาศใช้  

2) วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ในลักษณะ Responsive Web design ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 

สมบูรณ์ และรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีความหลากหลาย 
 2.2 เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ สบน. ใช้เผยแพร่ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตามมาตรฐาน WCAG 2.0 
 2.3 เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบบริหารงานเว็บไซต์ในลักษณะ Web Application และเป็นเครื่องมือ

ส าหรับผู้ดูแลระบบให้สามารถบริหารจัดการเว็บไซต์และบ ารุงรักษาได้อย่างง่าย 
 2.4 เพ่ือให้มีการบูรณาการข้อมูลของ สบน. ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางในรูปแบบเว็บเซอร์วิส โดยสามารถ

ควบคุมสิทธิ และรักษาความปลอดภัยในการเรียกใช้บริการได้ 
 2.5 เพ่ือให้รองรับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 3.0 ของ สพร. ที่จะประกาศใช้ภายในปี 2566 
 2.6 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสามารถในการบริหาร

จัดการข้อมูลตามที่ สบน. ก าหนดภายใต้สถาปัตยกรรม MicroServices 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. พัฒนาระบบ     
2. อบรมผู้ใช้งาน     

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
 6,800,000 บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นางสาววราภรณ์  ปัญญศิริ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
โทรศัพท์  0-2265-8050 ต่อ 5200 Email  waraporn@pdmo.go.th 
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2.19  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อทดแทนพร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า 
1) หลักการและเหตุผล 

เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนส าหรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 ที่สิ้นสุดการสนับสุนน End of 
Support จาก Microsoft (14 ม.ค. 2563) และจัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้า ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างและ 
พนักงานราชการ ของกรมบัญชีกลาง รวมถึงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องจัดหาเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานกับระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศให้สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมบัญชีกลาง “เพ่ือยกระดับกระบวนการ
ท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สามารถให้บริการแก่ส่วนราชการ
ต่าง ๆ และผู้ใช้บริการอ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง 

2) วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่ถูกติดตั้งใช้งานมาแล้วตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2555 – 2556 

ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 มีหน่วยความจ า 2 Gb ซึ่งไม่สามารถรองรับ Application Software ที่เป็น
ปัจจุบัน รวมถึงไม่มีความปลอดภัยจากการใช้งาน เนื่องจากระบบปฏิบัติการมีช่องโหว่ 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. จัดซื้อจัดจ้าง     
2. ติดตั้งทดแทน     
3. ตรวจรับ     

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
ใช้งบประมาณ 69,546,600 บาท จากงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 เป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์พร้อมการติดตั้งบ ารุงรักษาและการรับประกัน  
เป็นระยะเวลา 1 ปี 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายประภาส คงเอียด ต าแหน่ง  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามท่ี 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์   Email  
ชื่อ นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ต าแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามท่ี 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์  0-2127-7108 Email  
ชื่อ นางสาวสุดจิตร ลาภเลิศสุข ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามท่ี 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์  0-2127-7225 Email  



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570 111 
 

2.20 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง ระบบงานสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิตกับ
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (Excise Data Integration) 

1) หลักการและเหตุผล 
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง ระบบงานสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิตกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ  

(Excise Data Integration) ที่ให้บริการผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage 
Center) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data 
Exchange Center : GDX) เพ่ือพิสูจน์ตัวตน และลดการแสดงเอกสารส าเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือบริคณห์สนธิ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจผู้รับบริการ และข้อมูลประกอบในด้านอ่ืน ๆ ของนิติบุคคลหรือ
บุคคลธรรมดา อาทิเช่น งบก าไรขาดทุน ความน่าเชื่อถือทางการเงิน สถานะภาพนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา เช่น 
เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นต้น และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านภาษีกับกรมสรรพากร และกรมศุลกากร  
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี การป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระท าผิด 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต และการป้องกัน ปราบปราม

ผู้กระท าผิด 
2.2 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตมีข้อมูลเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือให้ได้ข้อมูลของผู้เสียภาษีท่ีถูกต้องจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 
2.4 เพ่ือให้ระบบงานมีข้อมูลเพียงพอต่อการประมวลผลเพ่ือสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ 

กรมสรรพสามิต 
 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา         
2. ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูลหน่วยงานภายนอกที่เจ้าหน้าที่กรม
สรรพสามิตมีความจ าเป็นต้องใช้งานทั้งหมด 

        

3. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์วิธีการเชื่อมต่อ รูปแบบข้อมูลที่จะ
เชื่อมต่อ การจัดเก็บข้อมูล เพ่ือใช้งานในภายหลัง ที่มีประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

        

4. พัฒนาระบบงาน 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานเพ่ือใช้บริการค้นหา

ข้อมูลที่ผ่านการเชื่อมโยงจากระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน
และการบริการภาครัฐ และศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

- พัฒนา Web Services เพ่ือให้บริการข้อมูล ที่ผ่านการเชื่อมโยง
จากระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ  

- พัฒนา Web Services เพ่ือให้บริการข้อมูลที่ผ่านการเชื่อมโยง
จากศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ 

- พัฒนาระบบให้บริการสืบค้นข้อมูลที่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล
จากระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ และ
ศูนยแ์ลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ 

- พัฒนาระบบ Web Services ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงาน
ภายนอก 
5. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ         
6. การใช้งานระบบ         

 
4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
 จ านวน 25,925,100 บาท โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายเมธี ตั้งศรีพงศ์ ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต 
โทรศัพท์ 02-241-5600-18 ต่อ 64309 Email  
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2.21 โครงการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับศูนย์ปฏิบัติการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (BOT-EFS) 
1) หลักการและเหตุผล 

โครงการนี้เป็นการจัดหาอุปกรณ์ ชุดโปรแกรม เพ่ือจัดท าระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบบริการด้าน
การเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ของ ธปท. (BOT-EFS) ซึ่งประกอบด้วยระบบบาทเน็ต และ ระบบ e-Bidding โดย 
สบน. จะเชื่อมข้อมูลการใช้งานการท าธุรกรรมไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ติดตั้งอยู่ที่ ธปท.  ครุภัณฑ์และ
ระบบที่ใช้นอกจากจะต้องมีจ านวนเพียงพอ รวดเร็วแล้ว ยังจะต้องมีความเสถียร สามารถเชื่อมโยงและส่งผ่าน
ข้อมูลทีเ่ป็นชั้นความลับกับ ธปท. รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว ทันการณ์ ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการด าเนินงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการประมูลตั๋วเงินคลังและพันธบัตร  

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ สบน. มีระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ส าหรับการเชื่อมต่อระบบ BOT-EFS ของ ธปท. ได้อย่างรวดเร็ว

และมีเสถียรภาพ รองรับการประมูลตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่เพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.2 เพ่ือให้ สบน. มีเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ท าให้การจัดหาเงินกู้ให้แก่รัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.3 เพ่ือให้การตัดสินใจเกี่ยวกับผลประมูลร่วมกับหน่วยงานภายนอกท าได้อย่างรวดเร็วโดยการมีระบบ
ประชุม Video Conference รองรับ  

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

จัดหาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ส าหรับการเชื่อมต่อ
ระบบ BOT-EFS กับ ธปท. 

        

4) งบประมาณ   
881,200 บาท  

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักจัดการหนี้ 1 / ส านักจัดการหนี้ 2 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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3.1  โครงการการป้องกันและแก้ไขการสื่อสารข่าวปลอม (Fake news) ทีเ่กี่ยวข้องกับการคลงั 

1) หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลได้มีข้อสั่งการที่ให้ทุกส่วนราชการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและข่าวบิดเบือน หรือศูนย์ต่อต้าน

เฟกนิวส์ประจ ากระทรวง เพ่ือชี้แจงข่าวสารที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงที  
เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาในเชิงการสื่อสาร โดยมีช่องทางการสื่อสาระส าคัญ คือ สื่อ digital รูปแบบต่าง ๆ 

2) วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน และลดความสับสน ตื่นตระหนก วิตกกังวล  

แก่ประชาชน 
     2.2 เพ่ือรับผิดชอบในการติดตาม และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ 

ทีเ่ผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ให้ถูกต้อง รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาข่าวปลอมให้รวดเร็ว ทันท่วงที 
     2.3 เพ่ือติดตามประเด็นข่าวปลอม และชี้แจงข้อเท็จจริงแก่ประชาชนอย่างทันท่วงที 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

บริหารจดัการศูนย์ต่อต้าน
ข่าวปลอมและข่าวบิดเบือน 

                

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  

             - 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายปิยะภัทร  ไชยสาม ต าแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน  กลุ่มสารนิเทศการคลัง  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์  02 126 5800 ตอ่ 2003 Email   info@mof.go.th    
ชื่อ นางสาววิณิตา โคสิตานนท์ ต าแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
หน่วยงาน  กลุ่มสารนิเทศการคลัง  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์  02 126 5800 ตอ่ 2113 Email   info@mof.go.th    

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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3.2  โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ กระทรวงการคลัง ตามมาตรฐานสากล ISO-27001 
1) หลักการและเหตุผล 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ที่ส าคัญในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือขับเคลื่อนและยกระดับการปฏิบัติงานราชการ และการให้บริการ
ภาครัฐ ทั้งในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตรงตามความต้องการ โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่ครบถ้วน เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการบูรณาการใช้งานร่วมกัน และอยู่บนพ้ืนฐานของโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการให้บริการที่มีความมั่นคงปลอดภัย 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ด าเนินการก่อสร้าง  
ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปทุมธานี เพ่ือใช้ส าหรับเป็นดาต้าเซนเตอร์ระดับกระทรวง 
(Ministry Data Center) ส าหรับติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยในปัจจุบัน ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้มีการติดตั้งใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว เช่น ระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ของกระทรวงการคลัง  
(MOF Cloud) ระบบคอมพิวเตอร์ส ารองของระบบ New GFMIS Thai ระบบคอมพิวเตอร์หลักของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ระบบคอมพิวเตอร์หลักของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เป็นต้น 

ด้วยแนวโน้มและความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่มีเพ่ิมมากข้ึนและทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาร ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการรับมือและลดความเสี่ยงจาก  
ภัยคุกคามดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาและตรวจประเมินระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน ตามกระบวนการของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) อ้างอิงตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย 
ISO/IEC 27001 อันเป็นมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้รับการการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน ลดความเสี่ยง
และผลกระทบจากความเสียหายจากภัยคุกคามสารสนเทศ และสร้างความมั่นใจในการให้บริการ 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือปรับปรุงนโยบายและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001  
2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของส านักงานปลัด

กระทรวงการคลังให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 
2.3 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จากการได้รับใบรับรองตามมาตรฐานสากล 

ISO/IEC 27001 
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3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 

Q1 Q2 Q3 Q4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติ โครงการและเ งิน

งบประมาณ                 

2. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
จัดท าสัญญา                 

3. รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ 
และสถานภาพปัจจุบัน                 

4. ด า เนินการพัฒนาปรับปรุง 
และจัดท ารายงาน                 

5. อบรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน                 

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
เงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์ 02-126-5900 ต่อ 3222 Email lertwc@mof.go.th 

 

ชื่อ นายปริญญา ปรีดียานนท์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส่วนบริหารและพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์ 02-126-5900 ต่อ 3306 Email prinya@mof.go.th 
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3.3 โครงการศึกษาและประเมินผล New GFMIS Thai  

1) หลักการและเหตุผล 
โครงการศึกษาและประเมินผล New GFMIS Thai เป็นการศึกษาและประเมินผล โครงการบริหารการเงิน

การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ภายหลังจากการเริ่มใช้งานระบบ ในระยะที่ 1 

2) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษา ประเมินผล และจัดท าร่างข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะการพัฒนาระบบ เพ่ือใช้ในการจัดท า

โครงการฯ พัฒนาระบบในระยะที่ 2 ต่อไป 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ของบประมาณ         
2. จัดซื้อ         
3. ด าเนินการ         

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)   
           N/A 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายธาดา ชพานนท์ ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลัง  
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์ 02-126-5900 ต่อ 3303 Email thada@mof.go.th 
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3.4  โครงการพัฒนานโยบายการก ากับดูแลระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
และแผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 27001) 

1) หลักการและเหตุผล 
กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน และ

ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้  รวมไปถึงการควบคุมด้าน
การเงิน การคลัง การบริหารงบประมาณ การพัสดุภาครัฐ และภารกิจเร่งด่วนต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดย
กรมบัญชีกลางได้น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบ  เพ่ือให้บริการตามภารกิจของกรมบัญชีกลาง 
เช่น ระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจ า ระบบบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ระบบการรับช าระเงินกลางของ
บริการภาครัฐ รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเน็ต  (BAHTNET) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมี
ผู้ใช้บริการในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน ข้าราชการ ข้าราชการที่รับบ าเหน็จบ านาญ  
ผู้ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากภาครัฐ เป็นต้น  

กรมบัญชีกลางจึงต้องด าเนินการบริหารจัดการสารสนเทศ ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่ส าคัญขององค์กร จึงได้
ก าหนดนโยบายก ากับดูแลระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินภารกิจ
ของกรมบัญชีกลาง เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง มั่นใจ
ว่าระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางได้รับการบริหารจัดการ อย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัย มีการก าหนด
กระบวนการขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยครอบคลุมนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Information Security Policy) การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Controls) 
ตลอดจนขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งนี้ ข้อก าหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศดังกล่าว ได้พัฒนาและปรับ
ประยุกต์มาจากมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะ
ส่งผลให้ เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ในด้านความถูกต้องของข้อมูล ความพร้อมใช้ 
และการรักษาความลับของข้อมูล และเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การก ากับดูแลระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของกรมบัญชีกลางเป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กรมบัญชีกลางจึงได้จัดท าโครงการฯ เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ความรู้แก่บุคลากรของกรมบัญชีกลางในการ
พัฒนานโยบายการก ากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
บุคลากรของกรมบัญชีกลาง โดยมีขอบเขตครอบคลุมการพัฒนานโยบายการก ากับดูแลระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ครอบคลุมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินภารกิจหลัก ของกรมบัญชีกลาง ดังนี้ 

- ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักโดยรวมถึงระบบเครือข่ายและการสื่อสาร และระบบรักษา  ความปลอดภัย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

- การให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบงานต่าง ๆ ได้แก่ ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า ระบบบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
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ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ระบบการรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ ระบบเว็บไซต์
อินเตอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง  

- ชุดคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนต (BATHNET) ของกรมบัญชีกลาง  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางมีความมั่นคงปลอดภัยและเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2553 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 4/2560 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง 
มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเน็ต และ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 โดยน ามาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งเป็น
มาตรฐานสากลด้านระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  (Information Security Management 
System : ISMS) มาเป็นกรอบในการด าเนินงาน เพ่ือให้ การด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้
ประสิทธิผล จึงจ าเป็นต้องด าเนินการตรวจสอบ ควบคุม และทบทวนปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การบริการระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางมีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย 
และพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 การทบทวนปรับปรุงนโยบายเอกสารขั้นตอนปฏิบัติส าหรับการด าเนินงานที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
2.2 การประเมินความเสี่ยง ตลอดจนท าแผนจัดการความเสี่ยงของรายการทรัพย์สินตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

โดยปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและรองรับกับภัยคุกคามรูปแบบใหม ่
2.3 การตรวจสอบช่องโหว่และเจาะระบบ กับระบบสารสนเทศภายในขอบเขต รวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ 

เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศ และท าให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบสารสนเทศที่ให้บริการ 
2.4 การวางแผนบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ (BCP) ตลอดจนการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่อง

ในการด าเนินธุรกิจ (BCP) 
2.5 การตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยหน่วยงานภายใน (Internal ISMS 

Auditor)  
2.6 การตรวจประเมินเพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐานสากล (ISO/IEC27001) โดยผู้ตรวจประเมินจาก

ภายนอก (Certification body) 
2.7 การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนานโยบายการก ากับดูแลระบบบริหารจัดการความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ และแผนบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้งานระบบ
สารสนเทศอย่างปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรภายในกรมบัญชีกลาง 

2.8 เพ่ือให้ระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางมีความมั่นคงปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบาย ข้อก าหนด 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

2.9 เพ่ือให้การด าเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง มีการด าเนินการเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 27001:2013) 

2.10 เพ่ือให้ระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางมีความมั่นคงปลอดภัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความมั่นใจ 
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3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ด าเนินจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก     
2. ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ      
3. ด าเนินการทบทวนปรับปรุงนโยบายเอกสารขั้นตอนปฏิบัติ 
ที่เก่ียวข้องทั้งหมด  

      

4. ด าเนินการทบทวนและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งการตรวจสอบ
ช่องโหว่และเจาะระบบตามขอบเขต 

      

5. ท าแผนจัดการความเสี่ยงของรายการทรัพย์สินตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  

      

6. จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ (BCP) 
ตลอดจนการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ (BCP) 

     

7. อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนานโยบายการ
ก ากับดูแลระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และ
แผนบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในการ
ใช้งานระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและ
บุคลากรภายในกรมบัญชีกลาง (Awareness Training Couse) 

      

8. ด าเนินการตรวจสอบระบบสารสนเทศภายใน (Internal Audit)      
9. เตรียมการเพ่ือตรวจรับรองมาตรฐาน และด าเนินการขอรับการ
ตรวจรับรองมาตรฐาน ISO/IEC27001 (Certification body Audit) 

     

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
7,000,000 (เจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ นายประภาส คงเอียด ต าแหน่ง  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
หน่วยงาน   กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามท่ี 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์   Email  

ชื่อ นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ต าแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
หน่วยงาน   กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามท่ี 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์  0-2127-7108 Email  

ชื่อ นางสาวสุดจิตร ลาภเลิศสุข ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงาน   กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามท่ี 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์  0-2127-7225 Email  
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3.5 โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพ่ิมเติม 
1) หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันกรมสรรพสามิตได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระบบ
สารสนเทศ ตลอดจนระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการให้บริการด้านต่าง ๆ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อความต้องการของกรมสรรพสามิต และ
หน่วยงานในสังกัดของกรมสรรพสามิต ตลอดจนประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันต่อเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ ในการจัดเก็บระบบ
สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลอ่ืน ๆ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่มีความส าคัญต่อการให้บริการ อาจจะเกิด
ความเสียหายจากการโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น แฮกเกอร์ มัลแวร์และไวรัส โดยความเสียหายอาจเกิดจากการ
ท างานที่เกิดขึ้นจากภายในกรมฯ และผู้ใช้งาน ซึ่งความผิดพลาดดังกล่าวนอกจากจะมีระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยที่ป้องกันการท างานที่ผิดพลาดและรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก (Firewall) ที่ดีแล้ว จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบตรวจสอบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายจากภายในพร้อมตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัย เพ่ือ
ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาศัยเครือข่ายภายในจาก มัลแวร์และไวรัส 
หรือการใช้งานจากผู้ใช้งานภายในกรมฯ ป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมฯ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ที่จัดเก็บระบบสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญต่อการให้บริการ สามารถท างานได้อย่าง
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื ่อง  ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมสรรพสามิต 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้มีระบบการตรวจสอบยืนยันตัวตน ตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัย และป้องกันการบุกรุกระบบ

เครือข่ายจากภายในของกรมสรรพสามิตสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) ของผู้ที่ใช้งานภายในระบบ

เครือข่ายของกรมสรรพสามิต สามารถใช้งานได้อย่างมั่นคงปลอดภัย และมีเสถียรภาพ 
2.3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสรรพสามิต ด าเนินไปอย่าง

ปลอดภัย มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
2.4 เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 

และให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมสรรพสามิต 
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3) ขั้นตอนการท างาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา         
2. จัดหาระบบยืนยันตัวตนเพ่ือใช้งานเครือข่าย  ระบบ
ตรวจจับภัยคุกคามจากเครือข่ายและการป้องกัน ระบบ
จ าลองการบุกรุกภัยคุกคามทาง Cyber และอุปกรณ์
ระบบรักษาความปลอดภัย DNS ภายในเครือข่าย 

        

3. ติดตั้งระบบและตรวจสอบการใช้งาน         
4. จัดฝึกอบรม         

 
4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 

จ านวน 32,000,000 บาท โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายสุดใจ พรมพล ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต 
โทรศัพท์ 02-241-5600-18 ต่อ 64401 Email  
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3.6 ระบบส ารองข้อมูลส าหรับระบบจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและแสตมป์ภาษีสุรา ยาสูบ และ
ระบบรักษาความปลอดภัยการใช้งานผ่านระบบ VPN 

1) หลักการและเหตุผล 
กรมสรรพสามิต มีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษี การป้องปรามการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต จึงต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักด้านต่าง ๆ เช่น ระบบจดทะเบียน
สรรพสามิต ระบบการขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ระบบรับเงินรายได้ ระบบวิเคราะห์รายการภาษี ระบบขอคื น 
ยกเว้นและลดหย่อนภาษี ระบบให้บริการการยื่นแบบช าระภาษีของผู้ประกอบการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 
ระบบงานผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ระบบบริหารเบิกจ่ายแสตมป์สรรพสามิต ข้อมูลน าเข้า  กรมศุลกากร 
และข้อมูลบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล 3 กรมภาษี ของกระทรวงการคลัง เป็นต้น รวมทั้งสิ้นกว่า 80 ระบบงาน ท าให้
ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและระบบงานต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากและมีขนาดใหญ่ (Big Data) ประกอบกับ
ในปัจจุบันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์มีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบงาน
สารสนเทศของกรมสรรพสามิต โดยการถูกโจมตีด้วยมัลแวร์ประเภทเข้ารหัสไฟล์ (Ransomware) ซึ่งอาจท าให้
ระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิตเกิดความเสียหายจนไม่สามารถกู้คืนได้ ท าให้อาจจะ
ส่งผลต่อการให้บริการระบบสารสนเทศ รวมถึงส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิต ประกอบกับสถานการณ์
แพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสไคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น อย่างรุนแรงในปัจจุบัน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่
ของกรมสรรพสามิตต้องมีการปฏิบัติงานจากภายนอกสถานที่ท างานเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้น และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ (New Normal) ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องมีการใช้งานผ่านระบบ SSL VPN ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเฉพาะภายในของกรมสรรพสามิตโดยอาศัย
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น 

 ดังนั้น เพ่ือป้องกันความเสียหายของระบบฐานข้อมูล และระบบงานด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ระบบ
ควบคุมการจัดเก็บภาษีสุรา ยาสูบ และระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ ของกรมสรรพสามิต จากการถูกบุกรุกและโจมตี
ด้วยมัลแวร์ประเภทเข้ารหัสไฟล์ (Ransomware) และท าให้ระบบงานสารสนเทศของกรมสรรพสามิต สามารถให้บริการ
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องมีการจัดหาระบบส ารองและกู้คืนข้อมูล (Backup Appliance) พร้อมระบบ
กู้คืนข้อมูล เมื่อถูกคุกคามจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ เพ่ือป้องกันรับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ต่อข้อมูลที่ส าคัญของระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิต และจัดหาระบบควบคุมและบริหารจัดการการ
เข้าถึงทรัพยากรระบบจากระยะไกลด้วย เทคโนโลยี SSL VPN เพ่ือรองรับจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจากภายนอก
สถานที่ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนการท างานรูปแบบใหม่ (New Normal) และสถานการณ์ในปัจจุบัน 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบส ารองข้อมูลที่ Data Center และ DR Site เป็นระบบที่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน 

ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต 
2.2 เพ่ือให้ระบบสารสนเทศสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบส ารองข้อมูลระบบสารสนเทศ

หลักด้านการจัดเก็บภาษี  ด้านการป้องกันและปราบปราม ด้านการบริหารเบิกจ่ายแสตมป์สรรพสามิต และด้าน
การควบคุมก ากับดูแลของกรมสรรพสามิต ให้สามารถท างานทดแทนได้ทันท่วงทีในกรณีเกิดเหตุจากภัยคุกคาม 
หรือจากเหตุการณ์ภัยพิบัติด้านต่าง ๆ 
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2.3 เพ่ือปรับปรุงระบบส ารองข้อมูลให้รองรับการท าส าเนาข้อมูลข้าม site (Replication) มีความพร้อมเพียงพอ 
และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.4 เพ่ือรองรับการกู้คืนข้อมูลของระบบงานต่าง ๆ เมื่อถูกคุกคามจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ เช่น ระบบ
สารสนเทศหลักด้านการจัดเก็บภาษี  ระบบงานระบบบริหารเบิกจ่ายแสตมป์สรรพสามิต เป็นต้น 

2.5 เพ่ือรองรับการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตได้จ านวนมากและรวดเร็ว 
สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน 

2.6 เพ่ือรองรับการเข้าถึงทรัพยากรระบบงานและแอปพลิเคชันภายในกรมสรรพสามิต ได้สะดวก รวดเร็ว 
ทุกที่ ทุกเวลาและมีความปลอดภัย 

2.7 เพ่ือป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อข้อมูลที่ส าคัญของระบบงานและ
แอปพลิเคชัน และระบบฐานข้อมูลของกรมสรรพสามิต จากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจากนอกสถานที่ 

2.8 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการท างานรูปแบบใหม่ สอดคล้องกับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัล 

2.9 เพ่ือรองรับและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินตามแผน Business Continuity Plan ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการปฏิบัติงานภาครัฐให้ยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก ในภาวะที่หน่วยงานประสบ
กับสถานการณ์ไม่ปกต ิ

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. จัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา         
2. จัดหาอุปกรณ์ส ารองและกู้คืนข้อมูล รวมถึงของ
ซอฟต์แวร์ระบบกู้คืนข้อมูลเมื่อถูกภัยคุกคามจาก
อาชญากรรมทางไซเบอร์ และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

        

3. ติดตั้งระบบและเชื่อมโยงระบบส ารองข้อมูล อาทิ 
ระบบสารสนเทศหลักด้านการจัดเก็บภาษี ระบบงาน
ด้านระบบบริหารเบิกจ่ายแสตมป์สรรพสามิต และ
ระบบงานต่าง ๆ ตามข้อก าหนด 

        

4. จัดหาอุปกรณ์ควบคุม และบริหารจัดการการเข้าถึง
ทรัพยากรระบบสารสนเทศจากระยะไกล ด้วยเทคโนโลยี 
SSL VPN ในการเข้าใช้งานระบบงาน 

        

5. ติดตั้งและเชื่อมโยงระบบงานต่าง ๆ อาทิ ระบบ
สารสนเทศหลักด้านการจัดเก็บภาษี ระบบงานระบบ
บริหารเบิกจ่ายแสตมป์สรรพสามิต และระบบงานต่าง ๆ 
เพ่ือให้บริการเข้าถึงทรัพยากรระบบสารสนเทศจาก
ระยะไกล ด้วยเทคโนโลยี SSL VPN ตามข้อก าหนด 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
6. อบรมการใช้งานระบบส ารองและกู้คืนข้อมูล รวมถึง
ของซอฟต์แวร์ระบบกู้คืนข้อมูลเมื่อถูกคุกคามจาก
อาชญากรรมทางไซเบอร์  และอบรมตามรายการ
อุปกรณ์ท่ีติดตั้ง 

        

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
อยู่ระหว่างขออนุมัติวงเงินและแหล่งเงินงบประมาณ 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายสุรศักดิ์ วงษ์สุวรรณ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์อาวุโส 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต 
โทรศัพท์ 02-241-5600-18 ต่อ 63501 Email surasak@excise.go.th 
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3.7 โครงการทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของกรมสรรพสามิต 

1) หลักการและเหตุผล 
กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการ

บริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิตจึงตระหนักถึงความส าคัญของสารสนเทศ และจัดให้เป็น
เครื่องมือสนับสนุนที่มีความส าคัญ ซึ่งได้มีการพัฒนาและใช้งานให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยน าเข้าไปประยุกต์ใช้ใน
งานของกรมสรรพสามิตอย่างต่อเนื่อง ประชาชนและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตได้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุ
นภารกิจหลักภายใต้กรอบนโยบายและหน้าที่การท างานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประเทศได้อย่างเต็มที่โดยมีระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือสนับสนุนหลักในการให้บริการและการท างาน 

ในช่วงระยะเวลาในปัจจุบันนั้น หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตนเอง เพ่ือให้
เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูประเทศ 11 ด้าน กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
สหประชาชาติ แผนปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาล 4.0 ซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้มีการน าเอานโยบาย
ดังกล่าวมาถ่ายทอดและปรับเปลี่ยนนโยบาย ตลอดจนการท างาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาลดิจิทัล เป็น
นโยบายกระทรวงการคลัง 4.0 ที่เน้นในด้านเศรษฐกิจ ในการอ านวยความสะดวกผู้ประกอบการในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงการคลังได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาและขั้นตอนในการประกอบ
ธุรกิจตามการประเมินของ Doing Business โดยนโยบายเหล่านี้ล้วนเป็นกรอบในการก าหนดนโยบายการด าเนินงาน
ของกรมสรรพสามิต 

ดังนั้น กรมสรรพสามิตจึงมีแนวคิดในการด าเนินการศึกษา ทบทวน และจัดท าแนวทางการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ภายในกรมสรรพสามิต เพ่ือใช้เป็นกรอบ (Framework) 
ในการท างาน และเป็นพ้ืนฐานส าคัญท่ีจะรองรับการพัฒนาดิจิทัลในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร รวมถึงมุ่งเน้น
การพัฒนาและให้บริการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของภาครัฐ 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของกรมสรรพสามิต และสร้างความเข้าใจ

และความสัมพันธ์ที่ชัดเจนในด้านกระบวนการทางธุรกิจ (Business) ให้สอดคล้องกับภารกิจและกระบวนการท างาน 
(Business Process) ของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ที่ครอบคลุมด้านแอพพลิเคชั่น (Application)  
ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และด้านความม่ันคงปลอดภัย (Security) 

2.2 เพ่ือด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการให้บริการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 
ของภาครัฐ 
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3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา         
2. ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห ์สถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรม
องค์กร และประเมินระดับความพร้อมของกรมสรรพสามิต 

        

3. จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรในสถานะ ปัจจุบัน (As Is 
Enterprise Architecture) 
  - จัดประชุมเช ิงปฏิบัต ิการหรือประชุมกลุ ่มย่อย 
(Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นในมุมมองของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในกรมสรรพสามิต 

        

4. สถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต (To Be Enterprise 
Architecture) 

        

5. จัดท าสื่อวีดีทัศน์ในการน าเสนอสถาปัตยกรรมองค์กร
ในอนาคตของกรมสรรพสามิต ในรูปแบบอินโฟกราฟิก 

        

6. จัดสัมมนาและอบรม         

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
จ านวน 5,000,000 บาท  

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นางสาวจุรีรัตน์ พรพิทักษ์ ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต 
โทรศัพท์ 02-241-5600-18 ต่อ 63501 Email jureerat@excise.go.th 
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3.8 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเฝ้าระวังการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ  
 1) หลักการและเหตุผล 
 กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลังมีภารกิจหลักในการบริหารจัดเก็บภาษีอากร
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล สามารถตอบสนองนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลได้  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน า
ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างระบบงานสารสนเทศให้เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การ
รับช าระภาษี และการบริหารจัดเก็บภาษี ซึ่งในปัจจุบันกรมสรรพากรได้ใช้ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยและ
เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกรมสรรพากร (Revenue Department Security Monitoring and 
Operation Center : RDSMOC) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างมากในการเฝ้าระวังและเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของระบบ ICT ทั้งหมดของกรมสรรพากร เพ่ือให้สามารถรักษาไว้ซึ่งความลับ (Confidentiality) 
ความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของระบบงานสารสนเทศในการให้บริการ
แก่เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เสียภาษี และประชาชนทั่วไป 

 2) วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือสนับสนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยและเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
กรมสรรพากร (Revenue Department Security Monitoring and Operation Center : RDSMOC) มีความพร้อม
ในการเฝ้าระวังและรับมือต่อสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น 
  2.2  เพ่ือสนับสนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยและเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
กรมสรรพากรมีระบบตรวจจับและเฝ้าระวังภัยคุกคาม ทั้งจากกลไกการวิเคราะห์ข้อมูลบันทึก (Log) และข้อมูล
การใช้งานทางเครือข่าย (Network) 
  2.3  เพ่ือสนับสนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัย และเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
กรมสรรพากรมีกลไกในการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่พบตามหลักสากลได้ทันท่วงทีตลอดเวลา (24x7)  
จากอุปกรณ์ท่ีมีความทันสมัย 
  2.4  เพ่ือสนับสนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยและเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
กรมสรรพากรมีเครื่องมือส าหรับใช้ในการตรวจหาจุดอ่อนของระบบสารสนเทศ รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูล
ช่องโหว่ของระบบสารสนเทศภายในกรมสรรพากร เพ่ือน ามาใช้แก้ไขปัญหาและป้องกันจากการถูกโจมตีจาก  
ผู้ไม่ประสงค์ดีได้ในอนาคต  

 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1.  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ         
2.  ส่งมอบอุปกรณ์ตามโครงการ         
3.  ติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการ           
4.  กรมสรรพากรมีระบบเฝ้าระวังการรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ 
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 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
 วงเงินประมาณการ จ านวน 45,143,200.- บาท (สี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว โดยใช้เงินค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ 1.  นางสาวภิญญู  ก าเนิดหล่ม ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.  นางสาวจุฬาภรณ์  ค าสีลา ต าแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ 
 3.  นายอภิรัตน์  ทวีคุณธรรม ต าแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน     กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสรรพากร 
โทรศัพท์     08-1138-0022 Email   apirat.ta@rd.go.th 
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3.9 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ  และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  

1) หลักการและเหตุผล 
เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้รับการตรวจสอบและประเมินผลระบบ

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๔ หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ ต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยมีผู้ตรวจประเมิน รวมทั้งต้องจัดให้มีการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์โดยผู้ตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ทั้งโดยผู้ตรวจสอบภายในหรือโดยผู้ตรวจสอบอิสระ
ภายนอก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง                                                                                             

2) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่มีนัยส าคัญ และตรวจสอบหาช่องโหว่ที่มีในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของ สคร. ลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์และเตรียมความพร้อม
ในการรับมือภัยคุกคามที่อาจจะเกิดภัยคุกคามจากทั้งภายนอกและภายในองค์กร ระบบสารสนเทศมีความมั่นคง
ปลอดภัยจากการบุกรุกต่าง ๆ เช่นการบุกรุกจาก บุคคลภายนอก (Hacker) หรือจาก Malware ต่าง ๆ เป็นต้น 
และมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ขออนุมัติโครงการ     
2. จัดซื้อ/จัดจ้าง     
3. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน     
4. ตรวจรับงาน     

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
 วงเงินโครงการ  ๔,๐๐๐,๐00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
 แหล่งเงิน    .  เงินงบประมาณ      .     
5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ นายปัญญุ์สุธา  รายา            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ         
หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                                  
โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐ ต่อ ๒๑85           Email punsutha_r@sepo.go.th                              
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3.10  โครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการป้องกันการเข้าถึงและการดูแลข้อมูลส่วนบคุคล 

1) หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบัน สศค. มีเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และพนักงานเป็นจ านวนมาก จึงมีการใช้งานข้อมูลหรือไฟล์ต่าง ๆ ทั้ง

ที่มีความส าคัญ และไม่มีความส าคัญ ซึ่งอาจท าให้มีบางข้อมูลหรือไฟล์ที่อยู่ในชั้นความลับ หรือไม่สามารถ เปิดเผย
ได ้มีการหลุดรอด หรือน าออกไปเผยแพร่นอกหน่วยงานได้ อีกทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

เนื่องจากส านักงานเศรษฐกิจการคลังได้มีการพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการให้บริการ
กับเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และพนักงาน หรือมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยระบบงานบางระบบ
อาจมีความจ าเป็นที่จะต้องน าข้อมูลที่มีความอ่อนไหวมาประมวลผลเพ่ือให้ข้อมูลมีคุณภาพในการให้บริการ จึงท าให้
บางข้อมูลหรือไฟล์ที่อยู่ในชั้นความลับ หรือไม่สามารถเปิดเผยได้ อาจมีการหลุดรอดหรือน าออกไปเผยแพร่ 
นอกหน่วยงานได ้

จึงสมควรที่จะจัดหาระบบบริหารจัดการป้องกันการเข้าถึงและการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือบริหารจัดการ
การน าเข้าหรือส่งออกข้อมูล หรือไฟล์ของบุคลากร สศค. และเป็นการป้องกันการน าข้อมูลที่ส าคัญ หรือเป็นความลับ
ของ สศค. ออกไปยังภายนอกด้วยช่องทางต่าง ๆ  

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือบริหารจัดการการน าเข้าหรือส่งออกข้อมูล หรือไฟล์ของบุคลากร สศค.  
2.2 เพ่ือป้องกันการน าข้อมูลที่ส าคัญ หรือเป็นความลับของ สศค. ออกไปยังภายนอกด้วยช่องทางต่าง ๆ  
2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลที่ส าคัญ หรือเป็นความลับของหน่วยงาน  
2.4 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีการประกาศใช้ในปัจจุบัน 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดเตรียม TOR ส าหรับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

                    

2. กระบวนการการจัดซ้ือจัดจ้าง                     
3. ด าเนินงานโครงการ (ตรวจ
รับงานและเบิกจ่ายตามงวด
งานของสัญญา) 

                    

4. การใช้ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ในโครงการ 

                    

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
วงเงิน 24,612,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) จากงบประมาณปี 2565 
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5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายสุภชัย ภูริเกษม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
โทรศัพท์ 0 2273 9020 ตอ่ 3710 Email supachai@fpo.go.th 

  

ชื่อ นายนิติสิริ ประสาทกุล ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
โทรศัพท์ 0 2273 9020 ตอ่ 3704 Email nitisiri@fpo.go.th 
 

ชื่อ นางสาวณาตยา  เด่นพงศ์สันต์ ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
โทรศัพท์ 0 2273 9020 ตอ่ 3713 Email nattaya@fpo.go.th 
 

ชื่อ นางสาวพิมลชญา  สุขโข ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
โทรศัพท์ 0 2273 9020 ตอ่ 3714 Email phimonchayas@fpo.go.th 
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3.11 โครงการจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ภัยคุกคามบนเครือข่าย
แบบรวมศูนย์ (Security Incident Event Management: SIEM) 

1) หลักการและเหตุผล 
เนื่องในปัจจุบัน ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับระบบงานต่าง ๆ ที่ส าคัญ

ในหน่วยงานกันอย่างแพร่หลาย และยังเป็นระบบที่ให้บริการกับประชาชนทั่วไปผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็น
เหตุให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีที่ปะปนอยู่กับผู้ใช้งานทั่วไป สามารถเข้าโจมตีระบบงานส าคัญต่าง  ๆ และอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานได้ โดยในปัจจุบันนั้นผู้ดูแลจะต้องใช้ระยะเวลาในตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลเพ่ือท าการ
วิเคราะห์การโจมตีที่เกิดขึ้นค่อนข้างนาน และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

จึงสมควรที่จะจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ภัยคุกคามบนเครือข่ายแบบรวมศูนย์ 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล Log จากอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ท าให้บริหารจัดการ
ข้อมูล Log ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศให้มีความทันสมัยตามเทคโนโลยีในปัจจุบัน และให้รองรับ

กับปริมาณข้อมูล Log ของระบบงานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน  
2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการค้นหาและวิเคราะห์ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเครื่องข่าย สศค. ให้สามารถ 

ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
2.3 เพ่ิมขีดความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามใหม่ ๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้  
2.4 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2560 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดเตรียม TOR ส าหรับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

                    

2. กระบวนการการจัดซ้ือจัดจ้าง                     
3. ด าเนินงานโครงการ (ตรวจ
รับงานและเบิกจ่ายตามงวด
งานของสัญญา) 

                    

4. การใช้ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ในโครงการ 

                    

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
วงเงินรวมทั้งสิ้น 19,618,000 บาท (สิบเก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
จากงบประมาณปี 2565 
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5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายสุภชัย ภูริเกษม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
โทรศัพท์ 0 2273 9020 ตอ่ 3710 Email supachai@fpo.go.th 

  

ชื่อ นายนิติสิริ ประสาทกุล ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
โทรศัพท์ 0 2273 9020 ตอ่ 3704 Email nitisiri@fpo.go.th 
 

ชื่อ นางสาวพิมลชญา  สุขโข ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
โทรศัพท์ 0 2273 9020 ตอ่ 3714 Email phimonchayas@fpo.go.th 
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3.12  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบป้องกันและก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) 
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน  
       

 

1) หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สามารถใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
ได้อย่างปลอดภัยและปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศและสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้แก่ สคร.                                                                  

2) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบป้องกันและก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) ของ สคร. ให้มีความทันสมัย 
สามารถป้องกันและก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ได้ และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมใช้งานอยู่เสมอ                                                                                                                       

 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ขออนุมัติโครงการ     
2. จัดซื้อ/จัดจ้าง     
3. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน     
4. ตรวจรับงาน     

 
 

4)  งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
 วงเงินโครงการ   5,341,๐๐๐  บาท (ห้าล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 แหล่งเงิน    .     เงินงบประมาณ      .     
                                                                               

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายปัญญุ์สุธา  รายา            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ         
หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                                  
โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐ ต่อ ๒๑85           Email punsutha_r@sepo.go.th                              
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3.13  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานภายใน        

1) หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อระบบซอฟต์แวร์พร้อมติดตั้ง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานของ สคร. ได้แก่ 1. ระบบคอมพิวเตอร์ จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมสิทธิ์การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เพ่ือรองรับการขยายระบบงาน
สารสนเทศตามภารกิจงานที่เพ่ิมขึ้น 2. ระบบ E-Mail จัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบ E-Mail ใหม่ ที่มีความทันสมัย 
ปลอดภัย รองรับเทคโนโลยีใหม่ และรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) สามารถปรับการ
แสดงผลหน้าจอแบบอัตโนมัติ (Responsive) เนื่องจาก E-Mail เดิม มีการใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และ
เจ้าของผลิตภัณฑ์หยุดการสนับสนุนด้านการปรับปรุงล่าสุด จึงไม่ปลอดภัยในการใช้งาน อาจโดนโจมตีจาก  
ผู้ไม่ประสงค์ดี และ ๓. พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕26 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

2) วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือจัดซื้อระบบซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการให้รองรับการจัดท าเครื่องแม่ข่ายเสมือนที่เพ่ิมขึ้นในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของ สคร. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของ สคร. ให้มีความ
ทันสมัย รองรับเทคโนโลยีใหม่ สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมใช้งานอยู่ เสมอ และปรับปรุงประสิทธิภาพ  ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เ พ่ือให้รองรับ  
การด าเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕     

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 
ขออนุมัติโครงการ     
จัดซื้อ/จัดจ้าง     
ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน     
ตรวจรับงาน     

 

4)  งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
 วงเงินโครงการ   8,87๐,๐๐๐  บาท (แปดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 แหล่งเงิน    .     เงินงบประมาณ  
 
     .     
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5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายปัญญุ์สุธา  รายา            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ         
หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                                  
โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐ ต่อ ๒๑85           Email punsutha_r@sepo.go.th                              
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3.14 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าระบบบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 : 2022 ส าหรับระบบการบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS–SOE)     

 

1) หลักการและเหตุผล 
เพ่ือให้ระบบบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS-SOE) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 : 2022 หรือ
ที่ปรับปรุงล่าสุด และได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001        

2) วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือยกระดับการใช้งานระบบของบุคลากร สคร. และมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ระบบการบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS-SOE) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2022 หรือที่ปรับปรุงล่าสุดมีความสอดคล้อง
เหมาะสม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และให้ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001  

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ขออนุมัติโครงการ     
2. จัดซื้อ/จัดจ้าง     
3. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน     
4. ตรวจรับงาน     

 

 

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
 วงเงินโครงการ   ๔,๐๐๐,๐00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
 แหล่งเงิน    .      เงินงบประมาณ      .     
                                                                              

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายปัญญุ์สุธา  รายา            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ         
หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                                  
โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐ ต่อ ๒๑85           Email punsutha_r@sepo.go.th                              
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3.15  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ ส าหรับศูนย์ส ารองระบบบาทเนต
(BAHTNET) 

1) หลักการและเหตุผล 
กรมบัญชีกลางได้ถูกจัดให้เป็นหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศซึ่งต้องกระท าตามวิธีการ

แบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด ตามท่ีระบุในประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง 
รายชื่อหน่วยงานหรือส่วนงานของหน่วยงาน ที่ถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศ ซึ่งต้องกระท าตามวิธีการ
แบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด อีกท้ังธุรกรรมของกรมบัญชีกลางมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของ
แผ่นดิน และของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งกรมบัญชีกลาง
ได้รับมอบหมายภารกิจด้านการโอนและช าระเงินระหว่างกรมบัญชีกลางและธนาคารแห่งประเทศไทย ตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้พัฒนาระบบบาทเนต (BAHTNET – Bank of Thailand Automated High-
value Transfer Network) และเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2538 เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการช าระ
ดุลระหว่างสถาบันการเงินที่มีบัญชีเงินฝากกับ ธปท.และเพ่ือให้การโอนเงินส าหรับบุคคลที่สามมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

2) วัตถุประสงค์ 
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (disaster recovery site) ที่มีความพร้อมใช้งานและ

สามารถปฏิบัติงานทดแทนได้ มีความทันสมัยในการจัดท าระบบอีกทั้งต้องรองรับกับการขยายระบบงานบาทเนต
ในอนาคตได้และต้องมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับปรุงและทดสอบระบบบาทเนต 
(BAHTNET-IWT) และระบบ BAHTNET Offline (BNO) ตามข้อก าหนดของ ธปท.และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริการประชาชน 
และประสิทธิภาพภาครัฐ และการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. จัดซื้อจัดจ้าง     
2. ติดตั้งทดแทน     
3. ตรวจรับ     

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
ใช้งบประมาณ 1,246,000 บาท จากงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 เป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์พร้อมการติดตั้งบ ารุงรักษาและการรับประกันเป็น
ระยะเวลา 1 ปี 
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5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายประภาส คงเอียด ต าแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามท่ี 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์   Email  
ชื่อ นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามท่ี 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0-2127-7108 Email  
ชื่อ นางสาวสุดจิตร ลาภเลิศสุข ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามท่ี 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0-2127-7225 Email  
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3.16 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Thin Client ทดแทน     
1) หลักการและเหตุผล 

สคร. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ Thin Client ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ Thin Client เดิมที่จัดซื้อตามจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Thin Client ทดแทน ตั้งแต่ปี 2558  

2) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพ่ือทดแทนของเดิมบางส่วนที่มีประสิทธิภาพลดลง และจัดหา  

เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้สามารถรองรับภารกิจงานที่เพ่ิมขึ้น และเพียงพอกับการใช้ปฏิบัติงานของ
บุคลากร สคร.                                                               .                                                                 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ขออนุมัติโครงการ     
2. จัดซื้อ/จัดจ้าง     
3. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน     
4. ตรวจรับงาน     

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
 วงเงินโครงการ  ๔,๐๐๐,๐00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
 แหล่งเงิน    .      เงินงบประมาณ      .     
                                                                               

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายกรินทร์  ศิริพัฒน์พิบูลย์             ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ         
หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                                  
โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐ ต่อ ๒๑๗๓           Email karin_s@sepo.go.th.                              
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3.17 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดโปรแกรมทดแทนและเพิ่มเติม จ านวน 164 ชุด  
1) หลักการและเหตุผล 

  เ พ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมพร้อมชุดโปรแกรม ประกอบด้วย 1) ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ และ 2) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมที่เสื่อมสภาพ  หมดอายุ 
การใช้งาน (อายุการใช้งานเกิน ๕ ปี)  และเพ่ือให้รองรับการใช้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ท างานเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่อง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ. 2565 
และเพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการท างานวิถีใหม่ (New normal) ของ
ส านักงาน ก.พ. อีกทั้งยังเป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 
ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565    

2) วัตถุประสงค ์
  เ พ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมพร้อมชุดโปรแกรม ประกอบด้วย 1) ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ และ 2) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมที่หมดอายุการใช้งาน
เสื่อมสภาพ รวมทั้งรองรับการใช้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ท างานเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ. 2565 ประกอบกับให้สอดคล้อง
ตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการท างานวิถีใหม่ (New normal) ของส านักงาน ก.พ.    

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ขออนุมัติโครงการ     
2. จัดซื้อ/จัดจ้าง     
3. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน     
4. ตรวจรับงาน     

 

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
 วงเงินโครงการ  5,411,800 บาท (ห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 แหล่งเงิน    .      เงินงบประมาณ      .     
5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ นายปัญญุ์สุธา  รายา            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ         
หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                                  
โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐ ต่อ ๒๑85           Email punsutha_r@sepo.go.th                              
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3.18 โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
แบบเสมือนปี 2562                    . 

1) หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบบริหารจัดการ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือนทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมที่จัดซื้อตามโครงการจัดหา  
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนของเดิมตั้งแต่ปี 2562                                                                    

2) วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือนทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมที่จัดซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือทดแทนของเดิม ปี 2562 และ
ระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ของ สคร. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้บริหารจัดการระบบ
อย่างเสถียรภาพ เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สคร. ให้สามารถเข้าใช้งานเครื่อง VDI  
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                  

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2568 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ขออนุมัติโครงการ     
2. จัดซื้อ/จัดจ้าง     
3. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน     
4. ตรวจรับงาน     

 
 

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
 วงเงินโครงการ  10,๐๐๐,๐00  บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
 แหล่งเงิน    .      เงินงบประมาณ      .     
                                                                               

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายปัญญุ์สุธา  รายา            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ         
หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                                  
โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐ ต่อ ๒๑85           Email punsutha_r@sepo.go.th                              
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3.19 โครงการทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายชั้นภายในของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ             . 

 

1) หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายชั้นใน (Internal firewall) 

ส าหรับป้องกันการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ สคร. ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถให้บริการระบบสารสนเทศและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของ สคร. ได้อย่างต่อเนื่อง มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ                        

2) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายเดิมของปี ๒๕๖๑ ส าหรับป้องกันระบบเครือข่ายชั้นภายใน 

(Internal Firewall) ในการป้องกันการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ สคร. ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ที่ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถให้บริการระบบสารสนเทศและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สคร. ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2568 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ขออนุมัติโครงการ     
2. จัดซื้อ/จัดจ้าง     
3. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน     
4. ตรวจรับงาน     

 

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
 วงเงินโครงการ  ๒,๐๐๐,๐00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 แหล่งเงิน    .      เงินงบประมาณ      .     
                                                                               

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายปัญญุ์สุธา  รายา            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ         
หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                                  
โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐ ต่อ ๒๑85           Email punsutha_r@sepo.go.th                              
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3.20  โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 
และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ ปี 2563 

1) หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ความจ าเป็นและ

ความต้องการข้อมูลของรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน ส าหรับการวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจรายแห่ง รายสาขา และภาพรวม 
พร้อมทั้งน าข้อมูลของรัฐวิสาหกิจมาบูรณาการและใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างคุณค่าจากภายในของรัฐวิสาหกิจและ
ระหว่างรัฐวิสาหกิจ เพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ รวมถึงศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย การถ่ายโอน และการใช้ประโยชน์ในข้อมูลร่วมกัน   สคร. จึงมีความ
จ าเป็นต้องทดแทนอุปกรณ์ดังกล่าวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์ให้ทันสมัยมากข้ึน               

2) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (Data Analytics) ส าหรับการก าหนดนโยบาย 

ทิศทาง และยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รวมถึงแนวทางการก ากับดูแลและประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ และสร้างระบบการติดตามผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของรัฐวิสาหกิจในการผลักดันและก ากับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึง
การแก้ไขปัญหาด้านการเงนิ การติดตามงบลงทุน และรายได้น าส่ง  

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ขออนุมัติโครงการ     
2. จัดซื้อ/จัดจ้าง     
3. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน     
4. ตรวจรับงาน     

 
 

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
 วงเงินโครงการ    ๑๐,๐๐๐,๐00  บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
 แหล่งเงิน    .      เงินงบประมาณ      .     
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5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายปัญญุ์สุธา  รายา            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ         
หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                                  
โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐ ต่อ ๒๑85           Email punsutha_r@sepo.go.th                              
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4.1 โครงการบูรณาการการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคกุคามทางไซเบอร์                                             
1) หลักการและเหตุผล 

กระทรวงการคลังได้เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายภายในของหน่วยงาน
ในสังกัดเข้าด้วยกันเพ่ือใช้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลร่วมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารด้านการเงินการคลังและการจัดเก็บภาษี ซึ่งถือเป็นระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส าคัญยิ่งของ
กระทรวงการคลังที่จ าเป็นต้องมีความมั่นคงปลอดภัย โดยการท าให้ระบบเครือข่ายหลักนี้มีความมั่นคงปลอดภัย
ต้องอาศัยการบูรณาการทั้งข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยและบุคลาการที่มีความเชี่ยวชาญของหน่วยงานในสังกัด
เข้าด้วยกัน  

2) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางโซเบอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

ให้มีข้อมูลและความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามโซเบอร์ที่มีรูปแบบใหม่ๆ และเพ่ิมความรุนขึ้นตลอดเวลา   

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ศึกษาออกแบบและจัดท าเอกสารโครงการ 
เสนอคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ฯ 

            

2. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญา             
3. ส่งมอบและรับมอบการติดตั้งระบบเครือข่าย             

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
       ขอใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                                                                                 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายบุญลือ จิตตคาม ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์อาวุโส 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์ 02 126 5900 ต่อ 3612 Email  blue@mof.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570 148 
 

4.2  โครงการบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (กรมธนารักษ์)      
1) หลักการและเหตุผล 

กรมธนารักษ์มีความจ าเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถน าระบบงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของแต่ละท้องถิ่นที่มีอยู่น ามาเชื่อมโยงโดยตรงกับข้ อมูลราคา
ประเมินทรัพย์สินของ กรมธนารักษ์ รวมถึงข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินและห้องชุดทั้งหมด
ประมาณ 34 ล้านแปลงของกรมที่ดิน ซึ่งจะร่วมกันท างานบนแพลตฟอร์มกลางนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ตอบสนองการใช้งานได้ทั่วถึงพร้อมกันทั้งประเทศ อีกทั้งยังมีการสร้างระบบงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินที่
สนับสนุนการประเมินราคาที่ดินที่นอกเหนือจากเอกสารสิทธิที่ได้รับจากกรมที่ดิน ที่ประกอบด้วยที่ดิน สปก. ที่เขต
ป่าสงวน เขตอุทยาน หรือที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่มีประชาชนใช้ประโยชน์ ซึ่งอยู่ในขอบข่ายการเสียภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างทั้งหมด รวมถึงมีระบบงานที่ช่วยวิเคราะห์ลักษณะภาพของสิ่งปลูกสร้างเพ่ือให้สามารถจ าแนกประเภท 
สิ่งปลูกสร้างได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปเป็นข้อมูลประกอบในการน าราคาประเมิน
สิ่งปลูกสร้างไปใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการส่งข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

ใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                            
2.2 เพ่ือร่วมบูรณาการ พัฒนาฐานข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สินให้กรมที่ดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง                                                                                                          
2.3 เพ่ือจัดท า API ราคาประเมินทรัพย์สิน ในการเชื่อมโยงข้อมูล รองรับการบูรณาการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน

กับหน่วยงานภาครัฐ                                                                         

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1.  จัดท า TOR (ส.ค.-ก.ย. ปีงบ 64)         
2. กระบวนการทางพัสดุ         
3. บริษัทผู้รับจ้างด าเนินงาน         
4. ส่งมอบงาน         

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
วงเงิน 65,000,000 บาท  เงินงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปี พ.ศ. 2565 ของแผนงานบูรณาการ

รัฐบาลดิจิทัล  

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายสุทธิพงศ์  อุทิศ ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมธนารักษ์ 
โทรศัพท์ 02-618-6338 Email sutthipongau@treasury.go.th 
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4.3 โครงการพัฒนาระบบส านักงานอัจฉริยะ (Green-Smart Office) 
1) หลักการและเหตุผล 

สบน. จ าเป็นต้องพัฒนาระบบส านักงานอัจฉริยะ (Green-Smart Office) ขึ้นมาทดแทน Smart Office 
เดิมที่ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปีในงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยระบบส านักงานอัจฉริยะ (Green -Smart Office) เป็นระบบ
ที่ประกอบด้วย ระบบงานย่อยอย่างน้อย 7 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2) ระบบจัดเก็บเอกสาร 
3) ระบบจองห้องประชุม 4) ระบบจองรถยนต์ 5) ระบบงานพัสดุ 6) ระบบการลา และ 7) ระบบสลิปเงินเดือน 
เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ ตอบสนองตรงความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภายใน สบน. โดยผ่านระบบเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งแบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต ของ สบน.  

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่ตอบสนองตรงความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น มีความ

ทันสมัย สะดวกสบาย ใช้งานง่าย 
2.2 เพ่ือให้สามารถรองรับช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างระบบงาน (Web Service) และการใช้งานร่วมกับ

เทคโนโลยีที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.3 เพ่ือให้รองรับการท างานทั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows และ IOS รวมทั้งให้สามารถแสดงผลการ 

ใช้งาน (Responsive) ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนทุกอุปกรณ์  
2.4 เพ่ือให้รองรับ Web Browser ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป เช่น IE, Firefox, Chrome และ Safari  
2.5 เพ่ือพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามกรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ 

(TH e-GIF) และมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Correspondence 
System Interoperability Standard) เพ่ือรองรับการจัดท ามาตรฐานการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกัน 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 
จัดฝึกอบรมพร้อมจัดท าเอกสารคู่มือการใช้งาน     

4) งบประมาณ   
๙,๕๐๐,000 บาท  

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและส านักงานเลขานุการกรม ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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4.4 โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายกลางกระทรวงการคลัง                             

1) หลักการและเหตุผล 
กระทรวงการคลังได้เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายภายในของหน่วยงาน

ในสังกัดเข้าด้วยกัน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารด้านการเงินการคลังและการจัดเก็บภาษีซึ่งระบบเครือข่ายนี้ถือเป็นระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ส าคัญยิ่งของกระทรวงการคลัง            . 

2) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือการทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ์ระบบเครือข่ายกลางกระทรวงการคลังที่เชื่อมโยงระบบ

เครือข่ายระหว่างหน่วยงานในสังกัดที่ติดตั้งใช้งานมาตั้งแต่ปี 2550                                                 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ศึกษาออกแบบและจัดท าเอกสารโครงการ เสนอคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร์ฯ 

        

2. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญา         
3. ส่งมอบและรับมอบการติดตั้งระบบเครือข่าย         

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
ขอใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567                 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายบุญลือ จิตตคาม ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์อาวุโส 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์ 02 126 5900 ต่อ 3612 Email  blue@mof.go.th 
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4.5 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับอาคารที่ท าการกระทรวงการคลังแห่งใหม่ 
1) หลักการและเหตุผล 

ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจะด าเนินการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานจากอาคารส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง และอาคารกีฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง ไปยังอาคารที่ท าการใหม่ของกระทรวงการคลัง จึงมี
ความจ าเป็นต้องมีการรื้อย้ายพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมถึงจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ิมเติม 
เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารที่ท าการแห่งใหม่ของกระทรวงการคลัง  

2) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือรื้อย้ายพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ิมเติม เพ่ือให้

บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารที่ท าการแห่งใหม่ของกระทรวงการคลัง  

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติโครงการและเงินงบประมาณ                 
2. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดท าสัญญา                 
3. ส ารวจอุปกรณ์และพื้นที่ และก าหนด

แผนการด าเนินงาน                 

4. จัดหาและส่งมอบคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์                 

5. รื้อย้ายพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์                 

6. จัดท าทะเบียน และแผนผังการติดตั้ง                 

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
เงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์ 02-126-5900 ต่อ 3222 Email lertwc@mof.go.th 

 

ชื่อ นายปริญญา ปรีดียานนท์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส่วนบริหารและพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์  02-126-5900 ต่อ 3306 Email prinya@mof.go.th 
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4.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน ส าหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai Infrastructure Improvement) 

1) หลักการและเหตุผล 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ส าหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 

(New GFMIS Thai Infrastructure Improvement) เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ให้รองรับการใช้งานได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และ
รองรับการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก และรองรับภารกิจทั้งในระดับกระทรวงและระดับนโยบายภาครัฐที่เพ่ิมเติม
ในอนาคต 

2) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 

ให้รองรับการใช้งานได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และรองรับการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก และรองรับ
ภารกิจทั้งในระดับกระทรวง และระดับนโยบายภาครัฐที่เพิ่มเติมในอนาคต ได้แก่ 

▪ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบงาน New GFMIS Thai 
▪ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
▪ อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูล 
▪ อุปกรณ์เพ่ิมความม่ันคงปลอดภัยทางด้าน Cyber Security 
▪ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ของบประมาณ         
2. จัดซื้อ         
3. ด าเนินการ         

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
N/A 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายธาดา ชพานนท์ ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลัง 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์ 02-126-5900 ต่อ 3303 Email thada@mof.go.th 
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4.7 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คทดแทน 
1) หลักการและเหตุผล 

เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้งานเกิน 7 ปีขึ้นไป จ านวน 55 เครื่อง และมี
ประสิทธิภาพการท างานต่ า รวมทั้งจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) 55 เครื่อง และโปรแกรมจัดการส านักงาน 55 ชุด เพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

2) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของ สบน. ในระยะ 7 ปีข้างหน้า 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 
จัดหาคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทดแทน 
พร้อมโปรแกรมส านักงาน จ านวน อย่างละ 55 เครื่อง  

    

4) งบประมาณ   
2,079,000 บาท  

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570 154 
 

4.8 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
1) หลักการและเหตุผล 

เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องส ารองไฟ ทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้งานเกิน 7 ปีขึ้นไป และมีประสิทธิภาพ
การท างานต่ า รวมทั้งเป็นการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) และโปรแกรมจัดการส านักงาน เพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิมข้ึนและให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) จ านวน 111 เครื่อง  
2.2 เพ่ือจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จ านวน 111 ลิขสิทธิ์ 
2.3 เพ่ือจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน จ านวน 111 ชุด 
2.4 เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) จ านวน 111 ตัว 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) พร้อมระบบ 
และเครื่องส ารองไฟ จ านวน 111 เครื่อง 

    

4) งบประมาณ   
5,361,300 บาท 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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4.9 โครงการจัดหาระบบเครื่องสแกนหน้าพร้อมระบบบ ารุงรักษา 
1) หลักการและเหตุผล 

โครงการจัดหาระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ/สแกนหน้า เพ่ือใช้ส าหรับการลงเวลาปฏิบัติราชการของ
บุคลากร สบน. ประมาณ 300 คน โดยเป็นระบบที่มีความเสถียร สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบ
ดังกล่าวจะช่วยให้การประมวลผลการเข้า - ออก การปฏิบัติราชการของบุคลากรใน สบน. มีความถูกต้อง ทันสมัย 
และทันเวลา รวมทั้งประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน ลดการใช้กระดาษ (Paperless) และสามารถน าไปติดตั้ง  
ณ อาคารที่ท าการ สบน. แห่งใหม่ได้ 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ สบน. มีระบบที่สามารถตรวจจับและวิเคราะห์ใบหน้าพร้อมเก็บข้อมูลการเข้า - ออก (log) ได้

อย่างน้อย 2,000,000 ข้อมูล 
2.2 มีการใช้เทคโนโลยีการจดจ าใบหน้าร่วมกับเทคโนโลยีพิสูจน์ความเป็นบุคคลและสังเกตพฤติกรรม

บุคคล (Liveness Detection) ส าหรับป้องกันการปลอมแปลงใบหน้า 
2.3 สามารถเก็บข้อมูลใบหน้าบุคคลได้อย่างน้อย 200,000 ใบหน้า 
2.4 มีการบ ารุงรักษาและดูแลระบบให้สามารถใช้งานได้ตลอดอย่างต่อเนื่อง และมีการส ารองข้อมูลที่

สามารถตรวจสอบและเรียกใช้ได้ตลอด 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 
จัดหาระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ/สแกนหน้า     

4) งบประมาณ   
 1,880,000 บาท 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานเลขานุการกรม  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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4.10  โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย สบน. ณ อาคารที่ท าการกระทรวงการคลัง
แห่งใหม่ 

1) หลักการและเหตุผล 
โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย สบน. ณ อาคารที่ท าการกระทรวงการคลังแห่งใหม่ 

เป็นแผนงานการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการและป้องปรามการกระท าผิดหรือประพฤติมิชอบในสถานที่
ราชการ ในบริเวณพ้ืนที่ของ สบน. ณ อาคารที่ท าการกระทรวงการคลังแห่งใหม ่

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพระบบ CCTV ขนาด 32 ช่องสัญญาณพร้อม สื่อบันทึก จ านวน 1 เครื่อง 
2.2 เพ่ือจัดซื้อกล้อง IP Camera 4 MP จ านวน 32 ตวั 
2.3 เพ่ือจัดซื้อตู้ Rack 42U ส าหรับเครื่อง Server จ านวน 1 ตู้ 
2.4 เพ่ือจัดซื้อตู้ Rack 6U ส าหรับ POE Switching Hub จ านวน 3 ตู ้
2.5 เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง 
2.6 เพ่ือจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว ส าหรับแสดงภาพ 1 เครื่อง 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 
จัดหาอุปกรณ์ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย 
ของ สบน. 

    

4) งบประมาณ   
470,000 บาท 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานเลขานุการกรม ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
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4.11  โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ท าการใหม่กระทรวงการคลัง 
1) หลักการและเหตุผล 

ศูนย์กระทรวงการคลังได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารที่ท าการใหม่กระทรวงการคลัง ซึ่งมีการออกแบบและ
ตกแต่งพ้ืนที่ภายในห้องท างานของผู้บริหารและส านักงานต่าง ๆ โดยมีการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานที่จ าเป็นภายในอาคาร รวมทั้ งมีการเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สายสัญญาณเครือข่ายสัญญาณไร้สาย สายสัญญาณโทรศัพท์ภายในพื้นที่อาคารและติดตั้งอุปกรณ์บางส่วนแล้ว แต่
ยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และระบบโทรศัพท์ ส าหรับให้บริการแก่ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคาร ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงการคลังได้  

ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดท าโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน
อาคารที่ท าการใหม่กระทรวงการคลัง ส าหรับจัดหาและติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบโทรศัพท์ เพ่ือ
ให้บริการแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายและมีระบบโทรศัพท์
ส าหรับติดต่อสื่อสารภายในและติดต่อกับส่วนราชการอ่ืน ๆ ทั้งหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงการคลังและหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดท าระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ท าการใหม่กระทรวงการคลังให้มีความพร้อมใช้งาน 

ส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ และส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  

2.2 เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารภายในส าหรับระบบคอมพิวเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายไร้สายเพื่อให้บริการกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร   

2.3 เพ่ือติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบ IP-PABX ส าหรับให้บริการกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในอาคารที่ท าการใหม่
กระทรวงการคลัง 

2.4 เพ่ือติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic เชื่อมโยงเครือข่ายภายในอาคารกับเครือข่ายเดิมของกระทรวงการคลัง
เพ่ือให้สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกได้ 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง          
2. เริ่มสัญญา/ส่งแผนการด าเนินงานโครงการ         
3. ร่างแผนผังระบบและส่งมอบอุปกรณ์เข้าพ้ืนที ่         
4. ติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบระบบและฝึกอบรม          
5. การบ ารุงรักษา         
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
วงเงิน 63,764,000.- บาท (หกสิบสามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี ่พันบาทถ้วน)  โดยเบิกจ่ายจากเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายบุญลือ จิตตคาม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์  02-1265900 ตอ่ 3612 Email blue@mof.go.th 
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4.12  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกระทรวงการคลัง (MOF Cloud) 
1) หลักการและเหตุผล 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีบทบาทที่ส าคัญในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือขับเคลื่อนและยกระดับการปฏิบัติงานราชการ และการให้บริการ
ภาครัฐ ทั้งในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตรงตามความต้องการ โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบในเชิงบูรณาการร่วมกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อน 
และประหยัดงบประมาณ   

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงได้ด าเนินการจัดท า
โครงการการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง เพ่ือบูรณาการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ของกระทรวงการคลัง (MOF Cloud) ในรูปแบบดาต้าเซนเตอร์ระดับกระทรวง (Ministry Cloud) โดยหน่วยงาน
ในสังกัดต้องมีการลงทุนระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในลักษณะที่เหมือนกัน มาด าเนินการจัดหาและติดตั้งเพ่ือ
ใช้งานร่วมกันที่กระทรวงการคลัง และน าเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาช่วยในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้หน่วยงานในสังกัดใช้งานได้ตามความจ าเป็น ซึ่งจะท าให้สามารถใช้งาน
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้เต็มประสิทธิภาพ คล่องตัว และเทียบได้กับมาตรฐานสากล มีความคุ้มค่า ช่วยประหยัด
งบประมาณการจัดซื้อและบ ารุงรักษาในระยะยาว ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในการดูแลระบบ รวมถึง จะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานกลางที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ 
Big Data ของกระทรวงการคลัง โดยปัจจุบัน ได้มีการให้บริการแก่ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส านักงาน
รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เช่น ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกระทรวงการคลัง (MOF Cloud) เป็นการจัดซื้อ
ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ MOF Cloud ให้สามารถให้บริการในรูปที่หลากหลาย ทันสมัย 
ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมถึง รองรับปริมาณการใช้งานที่เพ่ิมมากข้ึน 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ MOF Cloud ให้สามารถให้บริการในรูปที่หลากหลาย ทันสมัย ปลอดภัย 

ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ  
2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของระบบ MOF Cloud  
2.3 เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องของแต่ละหน่วยงานใน

สังกัด 
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3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 

Q1 Q2 Q3 Q4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติโครงการและเงินงบประมาณ                 
2. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดท า

สัญญา                 

3. รวบรวมและวิเคราะห์ความตอ้งการ                  
4. ออกแบบและพัฒนาปรับปรุง                 
5. ทดสอบระบบ                 
6. อบรม                 

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
เงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์ 02-126-5900 ต่อ 3222 Email lertwc@mof.go.th 

 

ชื่อ นายปริญญา ปรีดียานนท์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารและพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์ 02-126-5900 ต่อ 3306 Email prinya@mof.go.th 
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4.13 โครงการจัดซื้อทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหลัก 
(Data Center) กรมสรรพสามิต 

1) หลักการและเหตุผล 
กรมสรรพสามิต เดิมมีอุปกรณ์ในโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารพ้ืนฐานและระบบความปลอดภัย

ส าหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (Network & Security System for IT Building)  
ที่มีการใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ตามสัญญาเลขที่ 13/2558  ซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เริ่มเสื่อมสภาพลงตามอายุ
การใช้งาน ประกอบกับปัจจุบัน กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันขึ้นมากมาย จึงเป็นเหตุให้
ระบบงานเดิมมีแบนด์วิดธ์ (Bandwidth) และความเร็ว (Speed) ในการเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ท าให้ระบบเครือข่ายปัจจุบันไม่เพียงพอรองรับการใช้งานดังกล่าว กรมสรรพสามิต จึงเห็นสมควรให้เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบเครือข่ายขนาด 100 Gbps  พร้อมรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย WiFi 6 และระบบรักษา 
ความปลอดภัยเครือข่ายของอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทดแทนระบบเดิม ซึ่งใช้งานมายาวนานกว่า 7 ปี 
ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รองรับการท างานร่วมกันกับระบบ Data center ของกรมสรรพสามิต 
และยังสามารถรองรับแอปพลิเคชันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ทดแทนส าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายพ้ืนฐานและติดตั้ งระบบ  

ความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศของอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
2.2 เพ่ือคงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายหลักของกรมสรรพสามิตให้มีความทันสมัย สามารถรองรับปริมาณ

การใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม และท าให้การบริหารจัดการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
2.3 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นของกรมสรรพสามิต ความน่าเชื่อถือในด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ และเครือข่ายสื่อสาร 
2.4 เพ่ือให้ทางกรมสรรพสามิต มีเครื่องมือส าคัญในการประสานการท างานกระบวนการในการรับมือกับ

สถานการณท์ี่ผิดปกติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5 เพ่ือป้องกันข้อมูลส าคัญไม่ให้รั่วไหล หรือเผยแพร่ผ่านช่อง email ไปยังภายนอกได้ 
2.6 เพ่ือให้อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักของกรมสรรพสามิต สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย 

และรองรับการท างานของอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.7 เพ่ือให้การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมศุลกากร และกลุ่มธนาคารต่าง ๆ  
มีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล 
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3) ขั้นตอนการท างาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา         
2. จัดท าแผนการติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ทั้ ง
Hardware Software และอุปกรณ ์

        

3. จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ทดแทนระบบเครือข่ายพ้ืนฐานเดิม
และเพ่ิมเติมระบบความปลอดภัยเครือข่าย ของอาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

        

4. ติดตั้งระบบป้องกันและตรวจจับการบุกรุกในระบบเครือข่าย 
การบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail System) เพ่ือป้องกัน
ข้อมูลส าคัญไม่ให้รั่วไหล หรือเผยแพร่ไปยังภายนอกได้ 

        

5. ปรับปรุงระบบสายสัญญาณเครือข่าย (Fiber Optic) ภายใน
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและอาคารกรมสรรพสามิต 

        

6. จัดท าแผนผังติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศของอาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทดสอบระบบ 

        

7. อบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ         
 

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
จ านวน 74,980,000 บาท โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 

 
5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ นางสาวสิริลักษณ์ จริงจิตร ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
ชื่อ นางสาวดวงกมล สุดทุ่ม ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต 
โทรศัพท์ 02-241-5600-18 ต่อ 63504-5 Email  
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4.14 โครงการจัดซื้อทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Application Server) 

1) หลักการและเหตุผล 
กรมสรรพสามิตได้พัฒนาระบบงานสารสนเทศ ที่เป็นระบบพ้ืนฐานส าคัญ เพ่ือรองรับ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2560 โดยระบบจะต้องสามารถให้บริการผู้ประกอบการตามกฎหมายและประกาศกระทรวงการคลัง รวมถึง
ประกาศกรมสรรพสามิต ในการรับช าระภาษีและให้บริการธุรกรรม แก่ผู้ประกอบการที่มีจ านวนผู้ใช้งานระบบ  
ที่มากข้ึน และระบบงานของกรมสรรพสามิตจะติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Application Server) และ
ปัจจุบันเมื่อมีผู้ใช้งานเข้ามาในปริมาณที่มากรวมถึงระบบงานซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแบบใหม่มีหลายระบบ ส่งผลให้
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงาน (Application Server) บางชุดที่มีอายุการใช้งานมานานเกิน 7 ปี ไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอเพ่ือรองรับการใช้งานระบบงานดังกล่าว 

2) วัตถุประสงค์ 
   2.1 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบแอปพลิเคชันและระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtualization) 
เพ่ือสร้างระบบสารสนเทศท่ีเป็นพ้ืนฐานของระบบแอปพลิเคชันแบบเดิมให้ท างานได้มีประสิทธิภาพและรองรับกับ
ระบบแอปพลิเคชันสมัยใหม่  
   2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ และรองรับการขยายงานของผู้ใช้งานของระบบงานสารสนเทศ 
กรมสรรพสามิต 
   2.3 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบแอปพลิเคชัน  
ให้ท าได้อย่างง่ายและรวดเร็ว 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา         
2. จัดท าแผนการติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง 
Hardware Software และอุปกรณ ์

        

3. ด าเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซอฟต์แวร์ 
และอุปกรณ์ท่ีเสนอ 

        

4. ด าเนินการส ารวจ เตรียมความพร้อมและโอนย้ายข้อมูล
ระบบสารสนเทศหลักจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ท า
หน้าที่ เป็น Application Server ที่ ใช้งานในปัจจุบันมา
ติดตั้ งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ที่ท าหน้าที่ เป็น 
Application Server ที่เสนอ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

5. ด าเนินการทดสอบให้เห็นว่าระบบสารสนเทศหลัก  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองกรมสรรพสามิตสามารถท างาน
ทดแทนระบบสารสนเทศหลัก ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก 
กรมสรรพสามิตได ้

        

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
อยู่ระหว่างขออนุมัติวงเงินและแหล่งเงินงบประมาณ 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายสุรศักดิ์ วงษ์สุวรรณ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์อาวุโส 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสรรพสามิต 
โทรศัพท์ 02-241-5600-18 ต่อ 63501 Email surasak@excise.go.th 
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4.15 โครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายสื่อสาร.     

 

1) หลักการและเหตุผล 
สคร. มีภารกิจในการ เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ รวมถึงการก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล

และพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือให้บริการข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ สคร. ประกอบด้วยระบบบริหารจัดการ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนให้บริการระบบสารสนเทศต่าง  ๆ 
ภายใน สคร. (Intranet) และส าหรับบุคคลภายนอก (Internet) โดยให้บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบเสมือน ซึ่งมีทั้งหมดจ านวน 33 เครื่องให้บริการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศต่ างๆ ภายใน สคร. เช่น 
ระบบ Portal, E-mail, office E-sarabun ซึ่งถือเป็นระบบหลักที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
สคร. โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ ของ สคร. ดังนี้  

๑)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้ทดแทนการท างานได้อย่างสม่ าเสมอ 
๒)  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดตามงานทั่วไปและงานตามแผนต่าง ๆ 
ดังนั้น จากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน และเป็นการเตรียมรองรับจ านวนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่จะมีเพ่ิมมากขึ้น และทดแทนอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่หมดอายุการใช้งาน มีประสิทธิภาพลดลง  
จึงจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม                                

2) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายหลักทดแทนของเดิม ยี่ห้อ Brocade รุ่น VXD 8770 จัดซื้อเมื่อปี 2559  

ที่ในปัจจุบันมีสภาพเก่าเนื่องจากมีการใช้งานมานาน และสิ้นสุดการรับประกันการบ ารุงรักษาอุปกรณ์จากบริษัท
เจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วพร้อมจัดหาอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ขออนุมัติโครงการ     
2. จัดซื้อ/จัดจ้าง     
3. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน     
4. ตรวจรับงาน     
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
วงเงินโครงการ ๖,100,000 บาท (หกล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
แหล่งเงิน    .      เงินงบประมาณ      .     

5)  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายกรินทร์  ศิริพัฒน์พิบูลย์            ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ         
หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐ ต่อ ๒๑๗๓ Email karin_s@sepo.go.th 
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5.1  โครงการเผยแพร่ข้อมูลสื่อดิจทิัลที่เป็นประโยชน์สู่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด 

1) หลักการและเหตุผล 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

การปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน กลุ่มสารนิเทศการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงได้ด าเนินการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการข่าว และความรู้อ่ืน ๆ  
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความรู้และทักษะของบุคลากร ในยุคไร้พรมแดน 
2.2 เพ่ือเสริมสร้างเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการน ามาใช้ในการท างานของภาครัฐเพ่ือลดค่าใช้จ่าย  

ในระยะยาวและการบริการของรัฐมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
2.3 เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานในสังกัด มีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน 

ในด้านเศรษฐกิจและการคลัง จนกลายเป็นกระบวนการที่ท าให้กระทรวงการคลังเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง และมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการสื่อสารที่รวดเร็วและกระจายให้ครอบคลุม และท่ัวถึง 

     3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ร่างและขออนุมตัิ โครงการ                 
2. ด าเนินงานเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารตามโครงการ 

                

3. สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ 

                

    4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
             - 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายปิยะภัทร  ไชยสาม ต าแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน  กลุ่มสารนิเทศการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์  02 126 5800 ตอ่ 2003 Email   info@mof.go.th 
ชื่อ นางสาววิณิตา โคสิตานนท์ ต าแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
หน่วยงาน  กลุ่มสารนิเทศการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์  02 126 5800 ตอ่ 2133 Email   info@mof.go.th 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
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5.2  โครงการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1) หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง กระทรวงการคลัง 
ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศ จ าเป็นต้องมีการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนในการก้าวไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทุกมิติ 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถ

น ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                
2.2 เพ่ือเตรียมบุคลากรผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้านอ่ืนให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความพร้อม

ที่จะปฏิบัติงานหรือสามารถประยุกต์ใช้งานที่ปฏิบัติได้                      
2.3 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูง

มาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
2.4 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง                                                                              
2.5 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐ และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1. วางแผนโครงการ     

2. ขออนุมัติโครงการ     

3. ด าเนินการโครงการฝึกอบรม     

4. รายงานและประเมินผลโครงการ     

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง  วงเงิน  N/A 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นางสาวจันทร์ทิมา เอ้ืออารีย์สินสุข ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์ 0-2126-5900 ต่อ 3212 Email chantima@mof.go.th 
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5.3  โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 1) หลักการและเหตุผล 
  ด้วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นบุคลากรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และต้องมีทักษะ ความรู้ความสามารถด้านเทคนิคใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามกลยุทธ์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ คิดเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม และส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน รองรับการเป็นสรรพากรดิจิทัล 

 2) วัตถุประสงค์ 
  ๒.1  เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
  ๒.2  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด้านระบบ IT ของกรมสรรพากรให้มีคุณภาพ 
  2.3  เพ่ือให้บุคลากรได้น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาระบบงานดิจิทัล ของกรมสรรพากรเพ่ือการบริหารการจัดเก็บ
ภาษไีด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
๑. จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระยะ
ยาว 5 ปี  

                    

๒. ขออนุมัติหลักสูตรอบรม 
และงบประมาณ 

                    

๓. ด าเนินการตามแผนพัฒนา
ศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร ์

                    

๔. สรุปและประเมินผลโครงการ                     

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
- 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ 1.  นางสาวภิญญู  ก าเนิดหล่ม ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.  นางสาวจุฬาภรณ์  ค าสีลา ต าแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ 
 3.  นางพรรณวิภา  จงอยู่สุข ต าแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน     กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสรรพากร 
โทรศัพท์     0-2272-8871 Email   phanwipha.ka@rd.go.th 
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5.4  หลักสูตรฝึกอบรมและสอบ Certification 
 1) หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบริหารการจัดเก็บภาษี ที่น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพ่ือให้บริการประชาชน และเพ่ือยกระดับมาตรฐานการบริการและความมั่นคงปลอดภัย ของกรมสรรพากร
ให้มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของระบบ ICT และข้อมูลสารสนเทศให้ได้รับ
มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรด้าน IT พัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในงาน 
ที่ปฏิบัติ เพ่ิมทักษะในการท างาน จึงได้จัดท าโครงการให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และสอบ Certification 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 2) วัตถุประสงค์ 
  ๒.1  ส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรสาย IT ได้ใฝ่หาความรู้ และยกระดับทักษะของตนเองให้ได้มาตรฐานและ
พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
  2.2  เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบั ติ โดยได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานที่เป็นมาตรฐานระดับสากล 
  2.3  เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
  2.4  เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสากล โดยได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ 

 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมและสอบ 
Certification ระยะ 5 ปี 

                    

2. ขออนุมัติหลักสูตร และงบประมาณ                     
3. ด าเนินการอบรมและสอบ Certification 
ที่ก าหนดไว ้

                    

4. สรุปและประเมินผลโครงการ                     

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
- 

 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ 1.  นางสาวภิญญู  ก าเนิดหล่ม ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.  นางสาวจุฬาภรณ์  ค าสีลา ต าแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ 
 3.  นางพรรณวิภา  จงอยู่สุข ต าแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน     กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสรรพากร 
โทรศัพท์     0-2272-8871 Email   phanwipha.ka@rd.go.th 
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5.5  โรงเรียนสรรพากร 
 1) หลักการและเหตุผล 
  กรมสรรพากร เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีบุคลากรจ านวนมาก ที่จะช่วยขับเคลื่อนงานตามภารกิจต่าง  ๆ  
ให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรขององค์กร จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ต้องมีการ
เสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ให้มีความเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละสายงาน และเตรียมความพร้อมเป็น
องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน 

 2) วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างทักษะบุคลากรของกรมสรรพากรให้มีองค์ความรู้ ตามกรอบหลักสูตรของ  
แต่ละสายงานที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก าหนด 
  2.2  เพ่ือยกระดับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือเสริมสร้าง 
การเรียนรู้ และมีความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล 
  2.3  เพ่ือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้แบบ online 

 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. จัดเตรียมระบบให้รองรับการก าหนด
หลักสูตรตามต าแหน่ง 

        

2. เปิดระบบเข้าอบรมตามสายงาน         
3. เพิ่มเติมเนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัย         

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
   ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ 1.  นางสาวภิญญู  ก าเนิดหล่ม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.  นางลัดดาวัลย์  วณิชชานัย ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ 
 3.  นางสาวทิพวรรณ  กุลวิภากร ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน     กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสรรพากร 
โทรศัพท์     0-2272-8866 Email tipawan.kh@rd.go.th 
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5.6  โครงการสง่เสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
(สคร.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕๖๘  . 

1) หลักการและเหตุผล 
 การผลักดันให้  สคร. เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data -Driven Organization) นั้น สคร.  
ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่การส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลของ สคร. เพ่ือน าข้อมูลมา
ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ภายใต้แผนปฏิบัติการทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่  
๑) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโต ได้อย่างยั่งยืน 
๒) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์ 
สูงสุดแก่ประเทศ ๓) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน  
๔) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ  
๕) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และ 
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ๖) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา สคร.  
ให้เป็นองค์กรพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนความยั่งยืน ในการนี้ สคร.ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์
และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล องค์การมหาชน 
(สศด.) มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพ่ือตอบสนองการด าเนินงาน ตามแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) และรองรับการให้บริการด้านการพัฒนาบุคลากร และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) 
ของภาครัฐ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลของ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕๖๘ 
อย่างเป็นระบบตั้งแต่การส่งเสริมการด าเนินการบูรณาการข้อมูล (Data Integration) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analytics) การพัฒนาองค์กรให้มีวัฒนธรรมการใช้ข้อมูล (Data Culture) และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านข้อมูล 
(Data skill) อย่างเป็นระบบ โดยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 สคร. และ สศด. ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือร่วมกันส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) และ
จัดท าแบบจ าลองในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Model) ด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ การร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน และการพัฒนาองค์กรของ สคร. รวมไปถึงการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้  เพ่ือพัฒนาให้
บุคลากรของ สคร. มีทักษะด้านข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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2) วัตถุประสงค์ 
2.1  ส่งเสริมการด าเนินการบูรณาการข้อมูล (Data Integration) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

ของ สคร. อย่างเป็นระบบ           
2.2  ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรให้มีวัฒนธรรมการใช้ข้อมูล (Data Culture)     
2.3  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านข้อมูล (Data skill)   

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ด้านการวางแผนกิจกรรม             

 - ประเมินความพร้อมของกิจกรรม/โครงการด้านข้อมูล             
2. ด้านการบูรณาการ/วิเคราะหข์้อมูล             
 - จัดท า/ปรับปรุง Data model ด้านหลักทรัพย์ของรัฐ             
 - จัดท า/ปรับปรุง Data Model ดา้นรัฐวิสาหกิจ             
 - จัดท า/ปรับปรุง Data Model ดา้นPPP             
3. ด้านการสร้างวัฒนธรรมและพัฒนาบุคลากร             
 - ด าเนินการจดักิจกรรมสร้างวัฒนธรรม             
 - ด าเนินการพัฒนาบุคลากร             

 

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
 วงเงินโครงการ   600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
 แหล่งเงิน    .      เงินงบประมาณ      .     

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นางสุกัญญา ปาลิวนิช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
โทรศัพท์ 0-2298-5880 ต่อ 2147 Email sukanya_p@sepo.go.th 
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5.7 โครงการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับห้องปฏิบัติการดิจิทัลของ สบน.  
1) หลักการและเหตุผล 

เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย ส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือ
รองรับการจัดฝึกอบรมแบบ In-house ให้กับบุคลากร สบน. และหน่วยงานภายนอกได้จ านวน 60 คน/ครั้ง 
รวมทั้งให้สามารถถ่ายทอดการฝึกอบรมทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน Video Conference ได้จ านวนที่มากขึ้น 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบเทคโนโลยีของ สบน. ที่มีอยู่มากกว่า 20 ระบบ ได้เต็ม

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมให้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งให้สามารถ

เบิกจ่ายงบประมาณการจัดฝึกอบรมได้ตามแผนงาน 
2.3 เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่ฝึกอบรม และใช้เป็นห้องประชุมได้ในกรณีท่ีห้องประชุมไม่เพียงพอ 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) พร้อมระบบ 
และเครื่องส ารองไฟ จ านวน 111 เครื่อง 

    

4) งบประมาณ   
2,811,300 บาท 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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