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เอกสารประชุมเร่ิมโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการ
บริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด (SIP62A0006) 

บทนำ 
 

ด้วยนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานสภานโยบายแห่งชาติ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งประธาน
บริหารแผนงานเพื่อทำหน้าที่บริหารแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย Spearhead ด้านสังคม 
โดยแต่งตั ้งคณะกรรมการอำนวยการแผนงานการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 และ
มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว .) 
ร่วมกับสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม ( INSDA) ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
ต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและ
จังหวัด 

 



   
หน้า 4 



   
หน้า 5 



   
หน้า 6 

 

  



   
หน้า 7 



   
หน้า 8 

  



   
หน้า 9 

แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม แผนงานการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 
การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษกิจ สังคม และเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในสาระสำคัญของ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม งานสำคัญในช่วง 5 ปีแรก คือ การวาง
ระบบและกลไกต่าง ๆ เพื่อรองรับและช้ีนำทิศทางของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของการเพิ่มขีด
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการงบประมาณเชิงพื้นที่ และสนับสนุนการวางแผนและติดตามประเมินผล ตลอดจนการส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที ่เพื ่อเชื ่อมโยงการบริโภคและตลาดภายในกับฐานการผลิตอาหารของภาค
การเกษตรในพื้นที่  
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1) กรอบการวิจัยระยะ 3 ปี  
กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดตามทิศทางของยุทธศาสตร์ เป็นกรอบสำหรับระยะเวลา 

3 ปี ซึ่งประกอบด้วยกรอบการทำงาน 5 ด้าน ดังนี้  
1.1) การปรับระบบและกลไกบริหารราชการแผ่นดินและการกระจายอำนาจ  การกระจายศูนย์กลาง

ความเจริญนี้กระทบโดยตรงต่อระบบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับเพื่อเอื้อให้สามารถดึง
พลังของภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนพัฒนาพื้นที่ได้  พร้อมๆกับการกระจายอำนาจการตัดสินใจและความ
รับผิดชอบออกไปให้หน่วยบริหารงานทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ที่ผ่านมากระบวนการถ่ายโอน
ภารกิจของกระทรวงกรมต่างๆทำได้ช้ามาก และไม่ได้ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความเข้มแข็งข้ึนได้
เท่าใดนัก จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทั้งในเชิงระบบและความสามารถของบุคลากร จุดเน้นสำคัญของกรอบ
การวิจัยในด้านนี้ คือ การเพิ่มความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการทำภารกจิตา่งๆ 
ที่ได้รับการถ่ายโอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดเก็บรายได้และการบริหารงานคลงั ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ที่สำคัญ
ของการดำเนินงานในด้านนี้ คือ การที ่มีภาคเอกชนและประชาสังคมเข้ามาร่วมลงทุนพัฒนาพื้นที ่ และ
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดเก็บรายได้เอง ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นอิสระทางการคลงั
และความสามารถจัดบริการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เพิ่มข้ึนด้วย  

1.2) การวางแผนการกระจายความเจริญและพัฒนาพื้นที่ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
พื้นที่ วางผังภาคและผังเมือง ตลอดจนแผนการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจในจังหวัดหลักและรองต่างๆ เป็นหัวใจ
ของการขับเคลื่อนการกระจายศูนย์กลางความเจริญ จำเป็นต้องมีการศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจและโอกาส
การสร้างงานในพื้นที่ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างทางเลือกเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและกระบวนการที่ดึงความร่วมมือของภาคเอกชนเข้ามาเป็นกำลังในการลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ ตัวช้ีวัดที่สำคัญของการดำเนินงานในด้านนี้ คือ การมีเครื่องมือเชิงนโยบายเพื่อใช้ใน
การประเมินศักยภาพทางเศรษฐกิจและโอกาสการสร้างงานในพื้นที่ และการร่วมลงทุนของภาคเอกชนในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ 

1.3) การพัฒนาประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของการบริหารงบประมาณเชิงพื้นที่ การปฏิรูประบบ
งบประมาณได้ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ได้รับความสำคัญเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก 
อย่างไรก็ดี ในช่วงรอยต่อของการเริ ่มต้นจำเป็นต้องศึกษาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้นในการบริหารจัดการ
งบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตัวช้ีวัดสำคัญ คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการกำกับ
ดูแลการบริหารงบประมาณที่ลงไปยังพื้นที่ให้เกิดประสทิธิภาพและธรรมาภิบาล ตลอดจนการเพิ่มบทบาทของ
ภาคประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนและตรวจสอบการใช้งบประมาณของภาครัฐ  

1.4) การพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ ส่วนหนึ่งของการสร้างการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ จะเกิดขึ้นได้จากการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้การบริโภคของหน่วยบริโภคในพื้นที่
กลายเป็นกำลังซื้อและตลาดภายในสำหรับระบบการผลิตในพื้นที่ เพื่อให้มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิม่ขึ้นถูกดูดซบั
เอาไว้ในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมซึ ่งเป็นกลจักรในการสร้างและ
กระจายความมั่งค่ังที่สำคัญ ตัวช้ีวัดสำคัญ คือ มูลค่าของเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ จุดเน้นในกรอบนี้ ได้แก่  
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• การเช่ือมโยงการบริโภคและตลาดภายในกับฐานการผลิตสินค้าและบริการในพื้นที่เพื่อสร้าง
เศรษฐกิจหมุนเวียน  

• การพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในการสร้างมูลค่าเพิ ่มของสินค้าและ
บริการด้วยนวัตกรรม  

• การค้นหาและฟื้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อเช่ือมโยงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
1.5) การพัฒนาโครงสร้างการผลิตความรู้และกำลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ี มหาวิทยาลัยในพื้นที่

เป็นกลไกสำคัญในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื ่อตอบโจทย์ปัญหาอัน
หลากหลายตามบริบทของพื้นที่ การพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เพื่อให้เป็นพลังทาง
ปัญญาช้ีนำและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ โดยมีตัวช้ีวัด คือ การที่จำนวนงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นงานวิจัยที่สามารถสร้างรายได้หมุนเวียน  

2) ผลลัพธ์ และผลผลิต ตามกรอบการวิจัยของแผนงาน 
 

 

 
 

กรอบการวิจัย ผลผลิต ผลลัพธ ์
1. การปรบัระบบและกลไกบรหิาร
ราชการแผ่นดินและการกระจาย
อำนาจ  

1. ชุดเครื่องมือเพื่อความสามารถของ อปท. 
ในการบริหารงานคลงั และข้อเสนอเพื่อแก้
กฎระเบียบทีเ่ป็นอุปสรรค  
2. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการแก้ไข
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการบรหิารราชการ
แผ่นดิน การกระจายอำนาจ การบูรณาการ
การทำงานในระดับจังหวัดและภูมิภาค  

1. อปท. ในพื้นที่วิจัยมีขีด
ความสามารถด้านการบริหารงาน
คลังสงูข้ึน สามารถจัดเก็บรายได้ได้
เพิ่มข้ึน  
2. การผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย
ไปสู่การแก้กฎหมายหรือกำหนด
นโยบายมาตรการของภาครัฐ  

2. การกระจายความเจรญิและ
พัฒนาพื้นที่  

1. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างระบบจูงใจ
และการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ
เพื่อเอื้อต่อการร่วมลงทุนของวิสาหกจิ
พัฒนาเมอืง เพือ่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค  

2. การผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย
ไปสู่การแก้กฎหมายหรือกำหนด
นโยบายมาตรการของภาครัฐ  

3. การพัฒนาประสิทธิภาพและธรร
มาภิบาลของการบรหิารงบประมาณ
เชิงพื้นที่  

1. ระบบสารสนเทศต้นแบบเพื่อการบรหิาร
งบประมาณเพื่อพฒันาภูมิภาคและจงัหวัด  
2. กลไกและกระบวนการติดตาม
ประเมินผลแบบเสริมพลัง เพือ่สร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และสร้างการ
เรียนรู้เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุง  

1. จังหวัดในพื้นที่วิจัยนำระบบ
สารสนเทศต้นแบบไปใช้ และเกิด
การขยายผลการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งบประมาณ  



   
หน้า 12 

 

 

3) ผลกระทบและตัวชี้วัด  
3.1) ผลกระทบ  

• การเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารงานและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการพัฒนา
พื้นที่  

• การสร้างการเตบิโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่และลดความเหลือ่มล้ำระหว่างพื้นที่  

3.2) ตัวชี้วัด :  
ตัวชี้วัดท่ี 1 เป็นตัวช้ีวัดด้านการกระจายอำนาจ  
• อัตราการขยายตัวของรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจดัเก็บเอง เพิ่มข้ึนร้อยละ 40  
ตัวชี้วัดท่ี 2 เป็นตัวช้ีวัดด้านการกระจายความเจรญิ  
• มูลค่าการลงทุนของภาคเอกชนในการพฒันาพื้นทีเ่พิ่มข้ึนรอ้ยละ 10 โดยกรอบการทำงานเพือ่

วัดผลกระทบนี้จะเน้นไปที่นโยบายการสร้างเมืองอัจฉริยะ ซึง่สอดคล้องกบัแผนแม่บทยทุธศาสตร์
ชาติ  

ตัวชี้วัดท่ี 3 เป็นตัวช้ีวัดด้านการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน  
• มูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่เพิม่ขึ้น ร้อยละ 30 โดยวัดเฉพาะในพื้นที่ทีอ่ยู่ในขอบเขตการ

ทำงานของโครงการวิจัยที่ได้รบัทุน  
• พื้นที่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 18 พื้นที่ ซึ่งอาจเป็นชุมชนเมือง ชุมชนชนบท กลุ่มจงัหวัด กลุ่ม

ภูมิภาค โดยให้กระจายตัวทั่วทุกภาคของประเทศ ภาคละประมาณ 3-5 พื้นที่  

กรอบการวิจัย ผลผลิต ผลลัพธ ์
4. การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในพื้นที่  

1. ผลิตภัณฑ์/ทุนทางวัฒนธรรมของ
พื้นที่ได้รับการยกระดับด้วยนวัตกรรม  
2. การพัฒนาผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมในการสร้าง
มูลค่าเพิม่ของสินค้าและบริการด้วย
นวัตกรรม  
3. ตัวแบบการเช่ือมโยงการบริโภคและ
ตลาดภายในกับฐานการผลิตสินค้าและ
บริการในพื้นทีเ่พื่อสร้างเศรษฐกิจ
หมุนเวียน  

1. จำนวนผู้ประกอบการในพื้นที่นำร่อง
ได้รับประโยชน์เพิม่ขึ้น  
2. มูลค่าเศรษฐกจิหมุนเวียนในพื้นที่นำ
ร่องเพิ่มข้ึน  
3. มีการขยายกระบวนการสร้างเศรษฐกิจ
หมุนเวียนไปยงัพื้นที่อื่นเพิ่มข้ึน  

5. การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
ความรู้และกำลังคนเพื่อรองรับการ
พัฒนาพื้นที่  

1. การพัฒนาความสามารถของ
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบ
โจทย์ของแตล่ะพื้นที่  

1. มูลค่าเศรษฐกจิหมุนเวียนในพื้นที่นำ
ร่องเพิ่มข้ึน  
2. สถาบันอุดมศึกษาในพื้นทีม่ีระบบ
จัดการงานวิจัยเพือ่ตอบโจทย์ของแต่ละ
พื้นที่และสร้างความร่วมมอืกับกลไกพฒันา
ในพื้นที่ได้  
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ตัวชี้วัดท่ี 4 เป็นตัวช้ีวัดด้านการเพิ่มประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลการบรหิารงบประมาณเชิงพื้นที่  
• มีระบบสารสนเทศต้นแบบทีส่ามารถนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการ

บรหิารงบประมาณเชิงพื้นที่ได้  
ตัวชี้วัดท่ี 5 เป็นตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาโครงสร้างด้านความรู้และกำลังคนในพื้นที่  
• จำนวนงบประมาณสมทบจากหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนการทำวิจัยและบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่  
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โครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณเพื่อ
พัฒนาภูมิภาคและจังหวัด (SIP62A0006) 

การดำเนินงานโครงการ 
 

1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
1.1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เจ้าของโครงการ) 

เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการและงานด้าน
ธุรการของ คณะกรรมการส่งเสรมิวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. มีวัตถุประสงค์
เพื ่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื ่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกจิ

และสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน แต่จะต้องไม่ดำเนินการวิจัยเอง  สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. ก่อตั ้งขึ ้นตามมาตรา ๔๓ แห่ง
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แทนที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ถูกยุบเลิกไป 
บทบาทหลักที่สำคัญ คือ สร้างคน สร้างองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการสนับสนุนทุนวิจัย และบริหารจัดการ
งานวิจัย โดย สกสว. ไม่ทำวิจัยเอง เน้นการบริหารจัดการแบบครบวงจรผ่านเครือข่ายการทำงานที่มีอยู่ทั่ว
ประเทศ สนับสนุนการสร้างและพัฒนากำลังคนและนักวิจัยมืออาชีพ สู่สังคมที่อาศัยความรู้ในการแกป้ัญหา 
ผลักดันการใช้ประโยชน์จากการวิจัยด้านเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ิน รวมถึงผลักดันให้เกิดการร่วมทุนกับภาคเอกชน หน่วยงานในประเทศ 
และต่างประเทศ 

นิยาม 
จัดสรรงบประมาณของหน่วยงานไปยังหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม แบบบูรณาการและมุ่งเน้น

ผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) มีทิศทางชัดเจนและมีเอกภาพ 

หน้าท่ีและอำนาจ 

สกสว. มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๔๔ ดังต่อไปนี้ 

1) รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ รวมถึงสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของ กสว. และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามมาตรา ๑๒ 
(๒) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
เพื่อนำเสนอต่อสภานโยบายในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน รวมทั้งงบประมาณเพื่อการวิจัยและ
นวัตกรรม 
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3) จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เสนอต่อ 
กสว. 

4) จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เสนอต่อ กสว. 
5) จัดทำคำของบประมาณของกองทุนเพื ่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้าน

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามมาตรา ๑๒ (๒) 
6) จัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงาน

ในระบบวิจัยและนวัตกรรม เสนอต่อ กสว. 
7) กลั่นกรองคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับแผนด้าน

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๔๑ (๔) 
 

1.2 สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพ่ือการพัฒนาสังคม (คณะวิจัย) 

สมาคมเคร ือข่ายไอซีท ีเพื ่อพัฒนาสังคม หรือ INSDA (The ICT Network for Social 
Development Associations) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า 
ด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม โดยดำเนินการใน
รูปแบบสมาคมฯ ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
เข้ามาใช้และเพื่อการรวมตัวของกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระดับประเทศในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สากล ในรูปแบบสมาคม INSDA 

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ (โดยย่อ) 
1. พัฒนาและส่งเสริมระบบการปฏิบัติงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 

และมีมาตรฐานในระดับสากล 
2. ช่วยสนับสนุนการบริหารงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามหลักความรู้

ความสามารถ และหลักคุณธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สมาชิก 
3. พิทักษ์ผลประโยชน์และรักษาสถานภาพของงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศในการสร้าง

ประโยชน์เพื่อสังคม 
4. พัฒนาระบบและส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่สมาชิกและ

สังคม 
5. ช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการแก่สมาชิก และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก 
6. ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
7. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 
8. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารสนเทศให้แก่สมาชิกและ

สังคม 
  

http://www.insda-org.com/about-insda/2014/7/4
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2. ความเป็นมาของโครงการ 
 การขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์

ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนปฏิรูปประเทศเร่งด่วน 15 ด้าน ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  รัฐบาลจำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทั้งในเชิงลึกและครอบคลุมทุกมิติ ที่
แม่นยำ ครบถ้วน และทันสมัย เพื่อการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ  

 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์และทิศทางการปฏิรูปประเทศใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงพื้นที่
เพิ่มข้ึนเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้ว่าการปรับระบบงบประมาณที่มีการจัดสรรงบประมาณ ในเชิง Area Base 
เพิ ่มขึ ้น อย่างไรก็ดีปัญหาที่สำคัญคือ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณดังกล่าว 
เนื่องจากระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังไม่ได้ถูกปรับให้สอดคล้องและรองรับการ
บริหารงบประมาณเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่ประสพ ได้แก่ การเชื่อมต่อข้อมูลอย่างเป็น
เอกภาพ ขาดข้อมูล รวมถึงกลไกการปฏิบัติงานในระบบเอกสารที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบยีบ 
กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกันของการบริหารราชการ  

 เพื่อให้การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดตามทิศทางของยุทศาสตร์ชาติ การปรับระบบและกลไกบริหาร
ราชการแผ่นดินและการกระจายอำนาจ รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของการบริหารเชิง
พื้นที่ ซึ่งปัจจุบันกระบวนการบริหารงบประมาณมีจุดอ่อนในการในการใช้ทรัพยากร เช่นบุคลากร ระยะเวลา 
งบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) มากเกินความจำเป็น อีกทั้งยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับธรรมาภิบาล ตลอดจนปัญหาของ
ข้อมูลที่ไม่อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน จำเป็นต้องมีกลไกที่เอื้อต่อการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
กลไกที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 การจัดทำโครงการโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีกลางเพื่อการบริหารงบประมาณเชิงพื้นที่ 
และการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่สังคมในยุคดิจิทัลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหา
ต้นแบบระบบบริหารสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณเชิงพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐเข้า
สู่สังคมในยุคดิจิทัล มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ที่
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพื่อให้ได้ต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและ

จังหวัด โดยการพัฒนาสู่ระบบสารสนเทศกลาง (Backbone) ด้วยการพัฒนาระบบการเช่ือมต่อข้อมูลระหว่าง
กัน (API: Application Programming Interface) โดยมีขีดความสามารถ ดังนี้ 

 กำหนดแหล่งเงิน/ประเภทของแหล่งเงินงบประมาณได้ (เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือ
เงินรายได้/อุดหนุนอื่นๆ) การขอจัดต้ังงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน การจัดสรรงบประมาณประจำงวด 
การโอนย้าย เปลี่ยนแปลงงบประมาณ การติดตามงบประมาณ และเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 

    

4. กิจกรรมหลัก 
1.1 งานจำลองกระบวนการปฏิบัติงาน งานออกแบบเทคโนโลยสีานสนเทศที่ครอบคลุมทุกแหลง่เงิน 
1.2 งานทดสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการบรหิารงบประมาณเชิงพื้นที ่
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5. พ้ืนท่ีการดำเนินการ 
จังหวัดนำร่อง 2 จังหวัดคือ จังหวัดเชียงใหม่ และจงัหวัดนครนายก 

6. หน่วยความร่วมมือ 
สำนักงบประมาณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัด และอปท. 

7. ผลผลิต 
6.1 ต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและ

จังหวัดโดยการพัฒนาสู่ระบบสาสนเทศกลาง (Backbone) ด้วยการพัฒนาระบบการเช่ือมต่อข้อมูลระหว่างกนั 
แบบ ตัวกลางเชื ่อมโยงข้อมูลระหว่างโปรแกรม (API: Application Programming Interface) ซึ ่งจะนำ
ต้นแบบของการพัฒนาที่กำลังดำเนินการกับกระทรวงสาธารณสุขมาประยุกต์ใช้เป็นระบบสารสนเทศกลาง 

6.2 จังหวัดนำร่องสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ลงมาในพื้นที่ได้ทุกแหล่งเงิน/ประเภทของเงิน
งบประมาณ การขอจัดตั้งงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน การจัดสรรงบประมาณประจำงวด และการ
โอนย้าย เปลี่ยนแปลงงบประมาณ และการติดตามเงินงบประมาณและเงินเหลื่อมปีงบประมาณ  

8. ผลงานตามระยะเวลา 
8.1 เดือนที่ 1 – 6 คือ 

• ผลการศึกษาสถาพการปฏิบัติราขการในปัจจุบัน ประกอบด้วย 1) โครงสร้างแผนพัฒนา
ประเทศทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 2) ปัญหาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 3) 
ศึกษาปัญหาและอุปสรรค การบริหาร กำกับ ติดตาม 4) ศึกษาปัญหา อุปสรรค การมี
ส่วนร่วม 

• ผลการออกแบบระบบต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณเชิงพืน้ที่ 
เพื่อเช่ือมต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเดิมเข้ากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง 

8.2 เดือนที่ 7 – 9 คือ 

• ผลการทดสอบระบบต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณเชิง
พื้นที่ 

• จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การใช้งานระบบสารสนเทศกลางกับการบริหารงบประมาณ
เชิงพื้นที่ 

9. ผลลัพธ์ 
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการขยายผลจากต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบรหิาร

งบประมาณเพื่อพฒันาภูมิภาคและจงัหวัด ในจังหวัดนำร่อง ขยายผลไปทั่วประเทศ 
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แนวคิด 
 แนวคิดในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เพื่อยกระดับการพัฒนาด้านมาตรฐานการ
สื่อสารข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ด้วยการกำหนดมาตรฐานกระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการ
เช่ือมต่อบนเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และเช่ือถือได้ เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศมีการบูรณา
การระหว่างหน่วยงานทั้งหมด จึงช่วยลดความซ้ำซ้อนและข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูล ขณะเดียวกัน
ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง สามารถเรียกดูข้อมูลได้หลากหลายมิติ 

โดยข้อมูลสารสนเทศการจัดการภาครัฐกลาง มีแนวคิดการพัฒนาภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบการ
บริหารจัดการภาครัฐต่างๆ ที่ใช้บังคับอยู่ สามารถเช่ือมโยงข้อมูลทุกระดับ รองรับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
และแผนงานโครงการพัฒนาประเทศ เพื่อให้การบริหารประเทศมีความโปร่งใส มีผู้รับผิดชอบชัดเจน และทุก
ภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศ (ตั้งแต่ระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล 
หมู่บ้าน ชุมชน ครัวเรือน หน่วยงานระดับกระทรวง กรมและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ รวมถึงหน่วยงานบรูณา
การต่างๆ) รวมถึงสามารถจะเช่ือมโยงกับ Big Data ที่จำเป็น สำหรับข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของ
รัฐบาลได้อย่างครบถ้วน   

การวิจัยพัฒนารูปแบบ (Model) กระบวนงานบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Government Business 
Process) ซึ่งได้ดำเนินงานวิจัยการบริหารจัดการภายในองค์กร ของหน่วยงานภาครัฐ ภายหลังการปฏิรูป
ระบบราชการ ตั้งแต่ พ.ศ.2546 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า วิธีการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม 
มุ่งเน้นที่การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย แต่ยังขาดการคำนึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดทั้งในส่วน
ของคุณภาพ และความทันกับเวลา รวมถึงพบว่าในด้านการปฏิบัติงานมีความซ้ำซ้อนกันหลายขั้นตอน และ
การขาดความคล่องตัว อันสะท้อนถึงความไม่มีมาตรฐานในการทำงาน ทั้งที่ใช้กฎหมายฉบับเดียวกัน ส่งผลถึง
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐโดยรวมตลอดมา   

งานวิจัย จึงมีจุดมุ่งเน้นที่การพัฒนากระบวนงานภาครัฐ เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานในการบริหาร
จัดการภายในองค์กร ของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดขึ้นทั้งระบบ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานภาครัฐ เป ็นไปอย่างยั ่งยืน โดยรูปแบบของกระบวนงานบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ 
(Government Business Process) ที่พัฒนาข้ึน ประกอบด้วยมิติเชิงบริหารใน 3 ส่วนหลัก คือ 

1. กระบวนการวางแผน และกระบวนการงบประมาณ 
2. กระบวนการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

     (1) กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ 
     (2) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
     (3) กระบวนการบรหิารทรัพยส์ิน  
     (4) กระบวนการด้านการเงินและบัญชี  
     (5) กระบวนงานการด้านบุคลากร  

3. กระบวนการประเมินผล ที่ให้ความสำคัญกับการประเมินผลการดำเนินงานของภาครัฐ ทั้งในระดับ
องค์กร และระดับบุคลากร  
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นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านมา จะ
ดำเนินการแยกเป็นส่วนงาน (Legacy System) จึงไม่ตอบสนองต่อการเชื่อมโยงข้อมูลกันภายใน และไม่
สามารถเช่ือมต่อข้อมูลกันระหว่างส่วนราชการ รวมถึงกับหน่วยงานกลางต่างๆ ได้ อาทิ  

• ระบบ e-Budgeting  ของสำนักงบประมาณ 
• ระบบ GFMIS ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นระบบการขอเบิกเงินงบประมาณ

(ใช้แทนระบบฏีกาเดิม) และรับเงินรายได้ของประเทศ  
• ระบบ e-GP ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ของกรมบัญชีกลาง 

ทั้งนี้ รวมถึงการพัฒนาระบบงานอื่นๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต อันเป็นสาเหตุให้หน่วยงานรัฐมีภาระการ
ทำงานที่ซ้ำซ้อนกันหลายระบบงาน ประกอบกับในการจัดหาระบบงานของหน่วยงานภาครัฐส่วนมากพบว่า 
มักจะตัดสินใจนำระบบงานของต่างประเทศมาใช้ ทั้งที่ระบบงานเหล่านั้นมีแนวคิดการพัฒนาเพื่อรองรับกับ
ภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเป็นหลัก ไม่สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานของภาครัฐที่ต้องถือปฏิบัติภายใต้
กรอบกฎหมายการบริหาราชการแผ่นดินของประเทศ จึงเกิดข้อจำกัดในการใช้งาน รวมทั้งมีภาระค่าใช้จ่าย
เรื่องลิขสิทธ์ิการใช้งานที่สูงมาก 

ดังนั้น แนวทางที่จะทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถมีระบบสารสนเทศที่สามารถรองกับการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนงาน (Process) ที่สอดคล้องแนวปฏิบัติภายใต้กฎหมายครอบคลุมกับ
กระบวนงานบริหารจัดการภาครัฐ (Government Business Process) ในมิติเชิงบริหารทั้ง 3 ส่วน ดังกล่าว 
จึงสมควรกำหนดแนวคิดการพัฒนาสู่ระบบสารสนเทศกลาง (Backbone) ที่สามารถรองรับการเชื่อมโยงต่อ
ข้อมูลระหว่างกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องล้มเลิกระบบงานเดิมที่หน่วยงานใช้อยู่ แต่หากสามารถพัฒนาระบบการ
เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกันได้ (API: Application Programming Interface) ทั้งในระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน อันเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและสมประโยชน์กับการลงทุน รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สามารถรองรับ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล 

แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ในการดำเนินการวิจัยต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนา
ภูมิภาคและจังหวัด มีจุดมุ่งเน้นการพัฒนาในส่วนการเช่ือมต่อข้อมูล เพื่อให้ได้รับข้อมูลจากการบูรณาการการ
ทำงานร่วมกัน ตามแผนงานการปฏิรูปประเทศที่ใหค้วามสำคัญกับการพฒันาเชิงพื้นที่ จึงกำหนดกรอบวิธี ดังนี้ 

1) ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ี  
การเกบ็ข้อมลูจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ตามการบริหารราชการแผ่นดิน จากกลุ่ม

ประเภทหน่วยงานระดับพื้นที่ ประกอบด้วย 
(1) หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง 
(2) หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
(3) หน่วยงานบริหารท้องถ่ิน 
(4) หน่วยงานภาคเอกชน 

ทั้งนี้ ได้กำหนดจงัหวัดเป้าหมายในการดำเนินการ โดยได้มหีลักในการคัดเลอืก ดงันี ้

(1) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดที ่เป็นเมืองหลัก ซึ ่งมีกิจกรรมและการบริการภาครัฐที่
ครอบคลุมทุกแผนงาน รวมทั้งมีคุณสมบัติทางด้านการพัฒนาเพื่อยกระดับด้านเศรษฐกิจที ่สำคัญหลาย
โครงการ อาทิ การพัฒนาทางอุทยานโลจิสติกส์ (Logistics Park) การเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) 
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และการพัฒนาจุดผ่อนปรนทางการค้า ภายใต้ยุทธศาสตร์การเช่ือมโยงกับภูมิภาคที่สำคัญ 2 แห่ง คือ อนุภาค
ลุ ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) และกลุ ่มประเทศภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค 
“ความริเริ ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ” ( Bay of 
Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) ผ ่ า นท า ง
สหภาพเมียนมาร์ 

(2) จังหวัดนครนายก จังหวัดที่เป็นเมืองรอง ที่เคยพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่อง โครงการ Smart 
Provence  และได้รับผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับกับสังคม ในระดับหนึ่ง รวมถึงมีลักษณะที่เอื้อต่อการดำเนิน
โครงการวิจัย ทั้งในด้านการจัดการโครงสร้างจังหวัด การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานกับภาครัฐ 
มีมูลค่าโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแผนจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นงบประมาณกว่าหนึ่งแสนล้านบาท ซึ่งจะทำ
ให้การดำเนินโครงการวิจัยสามารถมีข้อมูลเพียงพอในการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบพัฒนาต้นแบบ
ระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ขอบเขตเชิงประเด็น  
การเกบ็ข้อมลูจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ด้วยแบบจำลองกระบวนการปฏิบัติงานใน

ปัจจุบัน (As is) ประกอบด้วย 
(1) ประเด็นคำถาม 
(2) การวิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap Analysis) 
(3) การออกแบบพฒันากระบวนการปฏิบัตงิาน (To be) 
(4) การออกแบบพฒันากระบวนงานเช่ือมต่อ (Interface) 

3) ขอบเขตเชิงรายงานและการทดสอบ 
 ระบบต้นแบบที่จัดทำข้ึนเป็นการนำข้อมลูของงบประมาณของหน่วยงานที่จัดทำงบประมาณภายใต้
โครงสร้างของจงัหวัดแต่ละจังหวัด ซึ่งรูปแบบการจัดทำคำของบประมาณ ระบบยึดเอามาตรฐานข้อมลูของ
สำนักงบประมาณและมีการเช่ือมโยงข้อมลูในด้านยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน แผนงาน โครงการ 
กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อยเข้าด้วยกัน โดยที่ระบบสามารถแสดงรายงานได้ในหลายมิติ เช่นมิติงบประมาณ มิติ
หน่วยงาน มิติโครงการ ซึง่สามารถแสดงข้อมูลการเช่ือมโยง กันได้ทั้งสามมิติ ดังนั้นในการทีผู่้บรหิารจะเรียกใช้
ข้อมูลทีเ่ป็นรายงานเฉพาะ ระบบกส็ามารถสนบัสนุนข้อมูลในเชิงวิเคราะห์รปูแบบต่างๆ ได้ 
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แผนการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลา วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง 

เดือนที่ 1 - 6 1. เพือ่ให้ได้ต้นแบบ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกลางเพื่อการ
บรหิารงบประมาณเพื่อ
พัฒนาภูมิภาคและ
จังหวัด 

1.1 ศึกษาสภาพการ
ปฏิบัติราชการใน
ปัจจุบัน ประกอบด้วย 
 1) ศึกษาโครงสร้าง
แผนพัฒนาประเทศทกุ
ระดับทีเ่กี่ยวข้อง 
 2) ปัญหาของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบัน 
 3) ศึกษาปัญหา 
อุปสรรค การบริหาร 
กำกับ ติดตาม 
 4) ศึกษา ปญัหา 
อุปสรรค การมีส่วนร่วม 

1.1.1 ศึกษาทิศทาง 
เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่
ของจังหวัด 
1.1.2 ศึกษา รวบรวม
ข้ันตอนการปฏิบัตงิานตาม
ระเบียบ ข้อบงัคับ ของแต่
ละหน่วยงาน ในจงัหวัด 
1.1.3 ศึกษารวบรวม
แผนงานหลัก และ
แผนงานรองเพื่อการ
พัฒนาพื้นที ่ทีเ่กี่ยวข้อง 
1.1.4 ศึกษารวบรวม
ปัญหา อปุสรรค การ
บรหิารงบประมาณในพื้นที่  
1.1.5 ศึกษารวบรวม
ปัญหา อปุสรรค และ
ช่องทางการมสี่วนร่วมของ
ภาคประชาชน  
1.1.6 ศึกษารวบรวม
ปัญหาอุปสรรค ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
แต่ละภาคส่วน 
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  1.2 ออกแบบระบบ
ต้นแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บรหิารงบประมาณเชิง
พื้นที ่

1.2.1 แสวงหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เป็นระบบหลักในการ
บรหิารงบประมาณเชิง
พื้นที่ ทีเ่อื้อให้สามารถ
แก้ปัญหา อุปสรรคการ
บรหิารงบประมาณเชิง
พื้นที ่
1.2.2 วิเคราะห์ความ
แตกต่าง (Gap analysis) 
ระหว่างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ กบัความ
ต้องการในการใช้งานเพือ่
แก้ปัญหาและบรหิาร
งบประมาณเชิงพื้นที ่
1.2.3 ออกแบบ พัฒนา
ระบบเช่ือมตอ่ข้อมูล (API: 
Application 
Programming 
Interface) เพื่อเช่ือมต่อ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเดิมเข้ากับ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกลาง 
1.2.4 จัดประชุม
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 
จำนวน 4 ครั้ง 
ประกอบด้วย  
- ราชการส่วนกลาง 
- ราชการส่วนภูมิภาค 
- ราชการส่วนท้องถ่ิน  
- อื่นๆ (ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน) 
1.2.5 จัดประชุมกับสำนัก
งบประมาณ เพือ่เช่ือมต่อ
ระบบ e-bud กบัระบบ
สารสนเทศกลาง 
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เดือนที่ 7 - 9   
  

1.3 ทดสอบระบบ
ต้นแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บรหิารงบประมาณเชิง
พื้นที ่

1.3.1 กำหนดรูปแบบ 
โครงสร้าง ข้อมลูเพื่อใช้ใน
การทดสอบ ประกอบด้วย  
- โครงสร้างบริหารจงัหวัด  
- โครงสร้างข้อมลูบริหาร
จัดการงบประมาณ (แผน
ยุทธศาสตร์ แหลง่เงิน เป็น
ต้น)  
- ข้อมูลบุคลากรจำแนก
ตามโครงสร้างหน่วยงาน
บรหิารจังหวัด 
1.3.2 นำเข้าข้อมลูเพือ่การ
ทดสอบลงในระบบ
สารสนเทศกลาง 
1.3.3 ทดสอบการใช้ระบบ
สารสนเทศกลาง 
1.3.4 ค้นหา ปัญหา 
ข้อจำกัดของระบบ
สารสนเทศกลางในการใช้
งาน 
1.3.5 ปรับปรงุ แก้ไข ให้
เหมาะสมกับการใช้งาน 

1.4 รายงานฉบับ
สมบรูณ์พรอ้มคู่มือ 

1.4.1 จัดทำรายงานฉบับ
สมบรูณ์ 
1.4.2 จัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงาน การใช้งาน
ระบบสารสนเทศกลางกบั
การบริหารงบประมาณเชิง
พื้นที ่
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การดำเนินงานด้านข้อมูล 
 การดำเนินงานเพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล ที่การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการออกแบบปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ให้มีสอดคล้องรองรับกับการใช้งานข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การเชื่อมต่อข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ ในการ จัดทำ บริหาร กำกับติดตามงบประมาณในลักษณะเชิงพื้นที่  โดยมี
ข้ันตอนดังนี้ 

1. การเก็บข้อมูล 
       โดยการสัมภาษณ์หน่วยงานในส่วนกระบวนการงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย 3 กระบวนการหลักคือ 

• กระบวนการจัดทำงบประมาณ 
• กระบวนการบริหารงบประมาณ 
• กระบวนการ ติดตามและประเมินผลงบประมาณ 

  
ทั้งนี้คณะผู้วิจัยจะจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลดังกล่าว ในระหว่าง วันที่ 21 

สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 

2. ข้อมูลที่หน่วยงานต้องจัดเตรียม 
 คณะผู้วิจัยจะดำเนินการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล โดยหน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณจะเป็นผู้ให้ข้อมูล
และสนับสนุนด้านเอกสารอ้างอิง และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยประสิทธิภาพ คณะวิจัยใคร่ขอซักซ้อม
ความเข้าเจ้า  ดังนี้ 

1) ผู้ให้ข้อมูล ควรเป็นผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 
อาทิ งานนโยบายและแผน งานจัดซื้อจัดจ้าง และงานการเงินและบัญชี เป็นต้น 

2) เอกสารรายละเอียดคำของบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 
3) เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ เช่นรายงานการประชุมหน่วยงาน นโยบาย 

คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 

3. แบบฟอร์มการสัมภาษณ ์
การสมัภาษณ์และเกบ็ข้อมลูแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี ้

ส่วนแรกคณะวิจัยจะเป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ข้อมูลซึ่งเป็นไปตามแบบฟอร์ม 3 แบบฟอร์ม คือ 
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผลการใช้
งบประมาณ โดยมีรูปแบบดังนี้ 
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โครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพ่ือการบริหารงบประมาณเพ่ือพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด SIP62A0006
หัวข้อการจัดท างบประมาณ

หน่วยงาน ….........................................................................
ชือ่ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ e-mail address                     สังกัดภายใน

ผู้ให้ข้อมูล 1 …............................................................ …............................... …..................................................................      …..................................................................
ผู้ให้ข้อมูล 2 …............................................................ …............................... …..................................................................      …..................................................................
ผู้ให้ข้อมูล 3 …............................................................ …............................... …..................................................................      …..................................................................
ผู้ให้ข้อมูล 4 …............................................................ …............................... …..................................................................      …..................................................................

1. ข้ันตอนการจัดท างบประมาณ
เป็นไปตามแผนภูมิ (Flow) ต้นแบบ 100%  
จ านวนร้อยละที่เป็นไปตามแผนภูมิต้นแบบ          ระหว่าง 75% ถึง 99%             ระหว่าง 50% - 74%             นอ้ยกว่า 49%
(กรุณาเขียน/แก้ไข/แนบ Flow)

2. กฎ ระเบียบ ค าส่ังท่ีถือปฏิบัติ       พรบ. วินยัการเงินการคลัง พ.ศ. 2561
           (อ่ืนๆ โปรดแนบส าเนา)       พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                          ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ .ศ. 2549

      ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ .ศ. 2562                                          หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใชง้บประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ .ศ. 2562
      ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชงิพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ .ศ. 2560
      พรฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ .ศ. 2551
      อ่ืนๆ (กรุณาระบุ)
       1. …....................................................................................................................................................
       2. …....................................................................................................................................................

	3. ระบบสารสนเทศท่ีมีใช้อยู่ปัจจุบัน ท่ีมา (ส่วนกลาง/พัฒนาเอง) เช่ือมต่อระบบงานอ่ืน (ได้/ไม่ได้)
1. …...................................................................................................... …...............................................              ได้               ไม่ได้
2. …...................................................................................................... …...............................................              ได้               ไม่ได้
3. …...................................................................................................... …...............................................              ได้               ไม่ได้

4. การมีส่วนร่วม       ประชาชนไม่มีส่วนร่วม
      ประชาชนมีส่วนร่วม 
                จัดประชมุร่วม
                ประกาศในที่สาธารณะ
                เผยแพร่ผ่านส่ือ Online 
                อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ….................................

5. ปัญหาอุปสรรคในการจัดท า
ข้อจ ากัดด้านระยะเวลา             ระบุ .............................................................................................................................................................................................
ข้อจ ากัดด้านข้อมูล                  ระบุ .............................................................................................................................................................................................
ข้อจ ากัดด้านภาระงาน              ระบุ .............................................................................................................................................................................................
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                     ระบุ .............................................................................................................................................................................................

ช่ือระบบ

 
 

  



   
หน้า 26 

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพ่ือการบริหารงบประมาณเพ่ือพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด SIP62A0006
หัวข้อการบริหารงบประมาณ

หน่วยงาน….........................................................................
ชือ่ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ e-mail address                     สังกัดภายใน

ผู้ให้ข้อมูล 1 …............................................................ …............................... …..................................................................      …..................................................................
ผู้ให้ข้อมูล 2 …............................................................ …............................... …..................................................................      …..................................................................
ผู้ให้ข้อมูล 3 …............................................................ …............................... …..................................................................      …..................................................................
ผู้ให้ข้อมูล 4 …............................................................ …............................... …..................................................................      …..................................................................

1. การบริหารงบประมาณคาดว่า
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ 100%   
จ านวนร้อยละที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ          ระหว่าง 75% ถึง 99%           ระหว่าง 50% - 74%              นอ้ยกว่า 49%
(กรุณาเขียน/แก้ไข/แนบ Flow)

2. กฎ ระเบียบ ค าส่ังท่ีถือปฏิบัติ       พรบ. วินยัการเงินการคลัง พ.ศ. 2561
           (อ่ืนๆ โปรดแนบส าเนา)       พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                          ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ .ศ. 2549

      ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ .ศ. 2562                                          หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใชง้บประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ .ศ. 2562
      ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชงิพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ .ศ. 2560
      พรฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ .ศ. 2551
      อ่ืนๆ (กรุณาระบุ)
       1. …....................................................................................................................................................
       2. …....................................................................................................................................................

	3. ระบบสารสนเทศท่ีมีใช้อยู่ปัจจุบัน ท่ีมา (ส่วนกลาง/พัฒนาเอง) เช่ือมต่อระบบงานอ่ืน (ได้/ไม่ได้)
1. …...................................................................................................... …...............................................              ได้               ไม่ได้
2. …...................................................................................................... …...............................................              ได้               ไม่ได้
3. …...................................................................................................... …...............................................              ได้               ไม่ได้

4. การมีส่วนร่วม       ประชาชนไม่มีส่วนร่วม
      ประชาชนมีส่วนร่วม 
                จัดประชมุร่วม
                ประกาศในที่สาธารณะ
                เผยแพร่ผ่านส่ือ Online
                อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ….................................

5. ปัญหาอุปสรรคในการจัดท า
ข้อจ ากัดด้านระยะเวลา             ระบุ .............................................................................................................................................................................................
ข้อจ ากัดด้านข้อมูล                  ระบุ .............................................................................................................................................................................................
ข้อจ ากัดด้านภาระงาน              ระบุ .............................................................................................................................................................................................
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                     ระบุ .............................................................................................................................................................................................

ช่ือระบบ

  



   
หน้า 27 

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพ่ือการบริหารงบประมาณเพ่ือพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด SIP62A0006
หัวข้อการติดตามและประเมินผลบริหารงบประมาณ

หน่วยงาน….........................................................................
ชือ่ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ e-mail address                     สังกัดภายใน

ผู้ให้ข้อมูล 1 …............................................................ …............................... …..................................................................      …..................................................................
ผู้ให้ข้อมูล 2 …............................................................ …............................... …..................................................................      …..................................................................
ผู้ให้ข้อมูล 3 …............................................................ …............................... …..................................................................      …..................................................................
ผู้ให้ข้อมูล 4 …............................................................ …............................... …..................................................................      …..................................................................

1. การบริหารงบประมาณคาดว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนด 100%
จ านวนร้อยละที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนด          ระหว่าง 75% ถึง 99%          ระหว่าง 50% - 74%            นอ้ยกว่า 49%

2. กฎ ระเบียบ ค าส่ังท่ีถือปฏิบัติ       พรบ. วินยัการเงินการคลัง พ.ศ. 2561
           (อ่ืนๆ โปรดแนบส าเนา)       พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                          ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ .ศ. 2549

      ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                          หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ .ศ. 2562
      ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560
      พรฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
      อ่ืนๆ (กรุณาระบุ)
       1. …....................................................................................................................................................
       2. …....................................................................................................................................................

	3. ระบบสารสนเทศท่ีมีใช้อยู่ปัจจุบัน ท่ีมา (ส่วนกลาง/พัฒนาเอง) เช่ือมต่อระบบงานอ่ืน (ได้/ไม่ได้)
1. …...................................................................................................... …...............................................              ได้               ไม่ได้
2. …...................................................................................................... …...............................................              ได้               ไม่ได้
3. …...................................................................................................... …...............................................              ได้               ไม่ได้

4. การมีส่วนร่วม       ประชาชนไม่มีส่วนร่วม
      ประชาชนมีส่วนร่วม 
                จัดประชุมร่วม
                ประกาศในที่สาธารณะ
                เผยแพร่ผ่านส่ือ Online
                อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ….................................

         5. การใช้ประโยชน์จากรายงานการติดตามและประเมินผล
ร้อยละของการน าไปใช้งาน       น าไปใช้ 100%           ระหว่าง 75% ถึง 99%        ระหว่าง 50% - 74%         นอ้ยกว่า 49%

6. ปัญหาอุปสรรคในการจัดท า
ข้อจ ากัดด้านระยะเวลา             ระบุ .............................................................................................................................................................................................
ข้อจ ากัดด้านข้อมูล                  ระบุ .............................................................................................................................................................................................
ข้อจ ากัดด้านภาระงาน              ระบุ .............................................................................................................................................................................................
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                     ระบุ .............................................................................................................................................................................................

ช่ือระบบ

 



   
หน้า 28 

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพ่ือการบริหารงบประมาณเพ่ือพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด SIP62A0006
หัวข้อการติดตามและประเมินผลบริหารงบประมาณ

หน่วยงาน….........................................................................
ชือ่ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ e-mail address                     สังกัดภายใน

ผู้ให้ข้อมูล 1 …............................................................ …............................... …..................................................................      …..................................................................
ผู้ให้ข้อมูล 2 …............................................................ …............................... …..................................................................      …..................................................................
ผู้ให้ข้อมูล 3 …............................................................ …............................... …..................................................................      …..................................................................
ผู้ให้ข้อมูล 4 …............................................................ …............................... …..................................................................      …..................................................................

1. การบริหารงบประมาณคาดว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนด 100%
จ านวนร้อยละที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนด          ระหว่าง 75% ถึง 99%          ระหว่าง 50% - 74%            นอ้ยกว่า 49%

2. กฎ ระเบียบ ค าส่ังท่ีถือปฏิบัติ       พรบ. วินยัการเงินการคลัง พ.ศ. 2561
           (อ่ืนๆ โปรดแนบส าเนา)       พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                          ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ .ศ. 2549

      ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                          หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ .ศ. 2562
      ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560
      พรฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
      อ่ืนๆ (กรุณาระบุ)
       1. …....................................................................................................................................................
       2. …....................................................................................................................................................

	3. ระบบสารสนเทศท่ีมีใช้อยู่ปัจจุบัน ท่ีมา (ส่วนกลาง/พัฒนาเอง) เช่ือมต่อระบบงานอ่ืน (ได้/ไม่ได้)
1. …...................................................................................................... …...............................................              ได้               ไม่ได้
2. …...................................................................................................... …...............................................              ได้               ไม่ได้
3. …...................................................................................................... …...............................................              ได้               ไม่ได้

4. การมีส่วนร่วม       ประชาชนไม่มีส่วนร่วม
      ประชาชนมีส่วนร่วม 
                จัดประชุมร่วม
                ประกาศในที่สาธารณะ
                เผยแพร่ผ่านส่ือ Online
                อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ….................................

         5. การใช้ประโยชน์จากรายงานการติดตามและประเมินผล
ร้อยละของการน าไปใช้งาน       น าไปใช้ 100%           ระหว่าง 75% ถึง 99%        ระหว่าง 50% - 74%         นอ้ยกว่า 49%

6. ปัญหาอุปสรรคในการจัดท า
ข้อจ ากัดด้านระยะเวลา             ระบุ .............................................................................................................................................................................................
ข้อจ ากัดด้านข้อมูล                  ระบุ .............................................................................................................................................................................................
ข้อจ ากัดด้านภาระงาน              ระบุ .............................................................................................................................................................................................
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                     ระบุ .............................................................................................................................................................................................

ช่ือระบบ

ตัวอย่าง/คำอธิบาย แบบฟอร์ม 

รายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้บริหาร 
หรือผู ้เกี ่ยวข้องกับการดำเน ินการด ้าน
งบประมาณ เช่น ฝ่ายนโยบายและแผน 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ เป็นต้น 

กฎ ระเบียบที ่ถ ือปฏิบัติ สามารถ
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และแนบ
เอกสารเพ่ิมเติมในกรณีที่อ้างอิง กฎ 
ระเบียบนอกเหนือจากที่แสดง 

ชื่อระบบที่มีใช้อยู่
ในปัจจุบัน 

ที่มาของระบบที่ใช้ 
(จากส่วนกลาง/
จัดหาเอง) 

มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ระบบอ่ืนหรือไม่/หรือใช้
เฉพาะส่วนงานตนเอง 

วิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ หรือระบุ
ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

การนำข้อมูลไปใช้งาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เช่น
การจัดทำรายงานต่างๆ 

ระบุข้อจำกัดต่างๆ เช่นระยะเวลาของปฏิทินงบประมาณส้ันเกินไป ไม่มีข้อมูลเพียงพอใน
การจัดทำ ขั้นตอนซ้ำซ้อนยุ่งยาก เป็นอุปสรรคกับการดำเนินงาน เป็นต้น 



   
หน้า 29 

 
ส่วนที่สอง ข้อมูลรายละเอียดการจัดทำคำของบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อการทดสอบ

สำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง โดยข้อมูลในส่วนนี้จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วนตามรูปแบบ
ของสำนักงบประมาณ ดังตัวอย่าง 

 

 
 
 

 1 

 2 
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ประเภทงบ 

หมวดค่าใช้จา่ย 

รายละเอียดคา่ใช้จา่ย 

 1 

 2 

 3 


