
เทคโนโลยีทางการเงินกับการขับเคลื่อนประเทศ : โอกาสและความท้าทาย 
 

พนิดา  ร้อยดวง 
เศรษฐกรช านาญการ 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
 

 การลงทุนและหนี้สาธารณะ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศก ำลังพัฒนำ
ที่มีระดับรำยได้ปำนกลำง (Middle Income 
Country) กำรลงทุนในระบบโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนของประเทศจึงมีควำมจ ำเป็นต่อกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับ
ที่ 12 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์และทิศทำงกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 – 2564 มีประเด็น 
ควำมท้ำทำยในกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ เป้ำหมำย 
ในกำรเร่งรัดให้เศรษฐกิจสำมำรถขยำยตัวไม่
ต่ ำกว่ำร้อยละ 5 ต่อปี เพ่ือให้ไทยก้ำวสู่กำร
เป็นประเทศรำยได้สูงในปี พ.ศ. 2569 โดย
กำรเร่งรัดกำรลงทุนในระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มี
ควำมส ำคัญเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบ
เศรษฐกิจ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ รวมถึงกำรเชื่อมโยง
เศรษฐกิจในภูมิภำคเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน อีกทั้ง ร่ำงพระรำชบัญญัติวินัย
กำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ... ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรลงทุน เพ่ือกำรพัฒนำประเทศโดยก ำหนด

ว่ำ กำรท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต้องมี
สัดส่วนงบลงทุนไม่น้อยกว่ำ 20% ของงบประมำณ
รำยจ่ำย และไม่น้อยกว่ำวงเงินส่วนที่ขำดดุล
งบประมำณประจ ำปี  เ พ่ือให้ แน่ชั ดว่ ำ 
กำรกู้ เงิน เพ่ือท ำงบประมำณขำดดุลถูก
น ำไปใช้ในโครงกำรลงทุนเพ่ือกำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงแท้จริง  
 การลงทุนในระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
จ าเป็นต้องใช้วงเงินลงทุนจ านวนมหาศาล 
ในขณะที่รายได้ของรัฐบาลที่จัดเก็บได้จาก
ภาษีอากรในแต่ละปีมีอยู่อย่างจ ากัดและไม่
เพียงพอต่อความต้องการลงทุนของภาครัฐ 
ส่งผลให้ภำครัฐต้องกู้เงินผ่ำนระบบกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี หรือกู้เงินผ่ำน
กำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ของภำครัฐ เพื่อน ำมำใช้สนับสนุนกำร
ลงทุนในโครงกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 ปัจจุบันระดับหนี้สำธำรณะของไทยใน
ภำพรวมยังอยู่ ในระดับที่สำมำรถบริหำร
จัดกำรได้ส ำหรับประเทศที่มีระดับรำยได้ 
ปำนกลำง ณ เดือนกุมภำพันธ์ 2561 สัดส่วน
หนี้สำธำรณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ 



 
 

(GDP) อยู่ที่ร้อยละ 41.34 ซึ่งยังอยู่ภำยใต้
กรอบควำมยั่งยืนทำงกำรคลังที่ก ำหนดไว้คือ 
ไม่เกินร้อยละ 60 จำกแผนกำรลงทุน เพ่ือกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคม
ขนส่ง พ.ศ. 2559-2560 ซึ่งเป็นหนึ่งใน
แผนกำรลงทุนที่มีวงเงินลงทุนสูง พบว่ำ  
มีควำมต้องกำรเงินกู้เพ่ือกำรลงทุนจ ำนวน 
1.72 ล้ำนล้ำนบำท1 ส่งผลให้สัดส่วนของหนี้
สำธำรณะต่อ GDP มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงมี
นัยส ำคัญ 
 บทเรียนจากสิงคโปร์ 
 สำธำรณรัฐสิงคโปร์สร้ำงควำมสุขและ
สมดุลให้แก่ประชำชนและขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน
เทคโนโลยี เนื่องจำกเทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลง
ตลอดและมีอิทธิพลต่อธุรกิจและชีวิตประจ ำวัน 
กำรน ำเทคโนโลยีมำสร้ำงควำมได้เปรียบ
ให้กับประเทศโดยพัฒนำให้ประเทศเป็น
ประเทศอัจฉริยะ (Smart Nation) โดยกำร
วำงรำกฐำนระบบสื่อสำรและสำรสนเทศของ
ประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโทรคมนำคมที่
ทันสมัยและควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำน
เทคโนโลยีของพลเมืองกำรเชื่อมต่อทุกมิติ
ของกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนผ่ำนระบบ

                                                           
1 ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ, เอกสำรประกอบกำร
หำรือร่วมกบัคณะผู้แทนกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ, 
กุมภำพันธ์ 2561 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและโทรคมนำคม
ทันสมัยสำมำรถสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีแก่
ประชำชน สังคมให้น่ำอยู่และปลอดภัยและ
โอกำสทำงธุรกิจ และส่งเสริมควำมแข็งแกร่ง
ทำงเศรษฐกิจให้ประเทศ 
 กำรวำงรำกฐำนระบบสื่อสำรและ
สำรสน เทศของประเทศให้ แข่ งขั น ได้ 
ในระดับโลก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนโทรคมนำคมให้ล้ ำสมัยและ
กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของพลเมือง 
ในด้ำนเทคโนโลยี ท ำให้สิงคโปร์กลำยเป็น
ประเทศที่ควำมเร็วของระบบและกำรเข้ำถึง
อินเทอร์เน็ตสูงติดอันดับต้น ๆ ของโลกเกิด
กำรเชื่อมโยง (connectivity) เป็นเครือข่ำย
เดียวกัน รวมทั้งติดตั้ง sensor ทั่วประเทศ
เพ่ือเก็บรวบรวม วิเครำะห์ และประมวลผล
ข้อมูลต่ำง ๆ เช่น สภำพอำกำศ กำรจรำจร 
และลักษณะกำรด ำรงชีวิตของประชำกร 
แล้ วสร้ ำ ง  platform เ พ่ื อจั ด เก็บข้อมู ล
มหำศำล  
 สำธำรณรัฐสิงคโปร์ตระหนักถึงกำร
บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลจ ำนวนมหำศำลของ
ภำครัฐและกำรให้บริกำรแก่ประชำชน ดังนั้น 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 รัฐบำลจึงก ำหนดให้ประชำชน
ทุกคนใช้ SingPass ซึ่งเป็นช่องทำงส ำหรับ
กำรท ำธุรกรรมและด ำเนินกำรต่ำง ๆ ออนไลน์ 
ทั้งในเรื่องส่วนบุคคลและด ำเนินกำรแทน
บริษัทกับ หน่ วยงำนรำชกำร  64 แห่ ง  



 
 

ผ่ ำ น  e-government เ พ่ื อกำรเข้ ำถึ งกำร
ให้บริกำรของภำครัฐ (e-services) มำกกว่ำ 
350 บริกำร เช่นกำรยื่นภำษีนิติบุคคล ภำษี
รำยได้  จดทะเบียนบริษัท จ่ำยค่ำปรับ 
จ่ำยเงินสะสม ขอใบอนุญำตจ้ำงแรงงำน
ต่ำงชำติ น ำเข้ำส่งออกสินค้ำ และกำรขอรับ
กำรสนับสนุนตำมโครงกำรต่ำง  ๆ ของ
ภำครัฐ เป็นต้น  
 รัฐบำลสิงคโปร์พยำยำมส่งเสริมให้
ประชำชนท ำธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำนกำร
ช ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-payment)2 
เช่น กำรสแกน QR code ผ่ำนแอปพลิเคชัน
ของธนำคำร DBS PayLah! UOB Mighty และ
OCBC Pay Anyone เป็นต้น เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำย
กำรผลิตเงินสดและเช็ค เนื่องจำกมีต้นทุนและ
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสูง เช่น  
กำรสูญหำยและกำรขนส่ง เป็นต้น แต่ยังไม่
ประสบควำมส ำเร็จมำกนักเนื่องจำกประชำกร
มำกกว่ำร้อยละ 70 ใช้เงินสดเพ่ือช ำระค่ำ
สินค้ำและบริกำรทั่ วไป และใช้ ระบบ e-
payment เพ่ือกำรช ำระเงินแก่หน่วยงำน
ภำครัฐและห้ำงสรรพสินค้ำบำงแห่งเท่ำนั้น 
 กำรด ำเนินนโยบำยส่วนใหญ่ของ
รัฐบำลสิงคโปร์ที่ผ่ำนมำค่อนข้ำงประสบ
ควำมส ำเร็จเนื่องจำกทุกภำคส่วนเห็นพ้อง

                                                           
2 
http://www.ditp.go.th/contents_attach/200592/20
0592.pdf 

ต้องกันและมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน รัฐบำล
ให้ ควำมส ำคัญกับคนเป็นศูนย์ กลำงของ 
กำร พั ฒนำ  (human center)  ก ล่ ำ ว คื อ 
นโยบำยหรือโครงกำรกำรพัฒนำต่ำง  ๆ  
จะเกิดจำกกำรรวบรวมและวิเครำะห์ควำม
ต้องกำรของประชำชน ประกอบกับกำร
วิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำกฐำนข้อมูลขนำด
ใหญ่ของภำครัฐ โดยค ำนึงถึงกำรอ ำนวยควำม
สะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน
และสังคม 
 บริบทประเทศไทย 
 ปีงบประมำณ พ .ศ.  2556 -2560 
รัฐบำลมีรำยได้3ปีละ 2.16-2.35 ล้ำนบำท
และมีรำยจ่ำย4ปีละ 2.17-2.69 ล้ำนบำท  
ท ำให้รัฐบำลต้องจัดท ำงบประมำณขำดดุล
อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ ส ำนักงำนบริหำรหนี้
สำธำรณะ กระทรวงกำรคลังได้ส ำรวจและ
จัดท ำแผนควำมต้องกำรกู้เงินเพ่ือกำรลงทุน
ระยะปำนกลำง 5 ปี (พ.ศ. 2562-2565)5 
โดยรวบรวมและวิเครำะห์ควำมต้องกำรใช้

                                                           
3 
http://dataservices.mof.go.th/Dataservices/Govern
mentRevenue 
4 
http://dataservices.mof.go.th/Dataservices/Govern
mentExpenditureEconomyMinistry 
5 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยและก ำกับกำร
บริหำรหนี้สำธำรณะ ครั้งที่ 3/2560, ส ำนักงำนบริหำรหนี้
สำธำรณะ 



 
 

เงินกู้ของทุกหน่วยงำน พบว่ำ ควรสนับสนุน
เงินกูเ้พ่ือการลงทุนวงเงิน 2.3 ล้านล้านบาท  
 กระทรวงกำรคลังมีหน่วยงำนจัดเก็บ
รำยได้ 3 หน่วยงำน ได้แก่ กรมสรรพำกร 
กรมสรรพสำมิตและกรมศุลกำกร ทั้งสำม
กรมไม่สำมำรถจัดเก็บภำษีได้อย่ำงเต็มเม็ด
เต็มหน่วย เนื่องจำกไม่สำมำรถเชื่อมโยง
ข้อมูลที่จ ำเป็นจำกหน่วยงำนภำยในและ
หน่วยงำนภำยนอกกระทรวงกำรคลังที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดเก็บภำษีรำยได้ เช่น 
กระทรวงมหำดไทย กระทรวงพำณิชย์และ
กระทรวงอุตสำหกรรม เป็นต้น ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เนื่องจำกรำยละเอียด มำตรฐำนและ
รูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูลแตกต่ำงกัน แม้ว่ำจะ
มีข้อมูลพ้ืนฐำนบำงส่วนซ้ ำซ้อนกันอย่ำงไรก็ดี 
แต่ละหน่วยงำนยังคงด ำเนินกำรเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับภำรกิจของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  
 กระทรวงกำรคลังเห็นควำมส ำคัญของ
กำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
กำรด ำ เนินงำนของกระทรวงกำรคลั ง  
โดยกระทรวงกำรคลังได้จัดท ำแผนขับเคลื่อน
สู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัลปี 2560-
2564 เพ่ือมุ่งสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลัง
ดิจิทัลในปี 2565 โดยก ำหนดยุทธศำสตร์  
5 ด้ำน คือ 1) ยกระดับกำรใช้ประโยชน์จำก
กำรบูรณำกำรข้อมูลเศรษฐกิจกำรเงินกำร
คลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (big data) 2) 
ยกระดับกระบวนกำรท ำงำนด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัลให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ (digital 
operation) 3) สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (security) 4) บูรณำกำรและ
ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
และ 5) พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัล (literacy)  
 ปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีแนวคิด
ส่งเสริมเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy)  ดั งนั้ นกระทรวงกำรคลั ง จึ ง
ผลักดันระบบกำรช ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่ ง ช ำติ  ( National e-payment)  ผ่ ำ น
ระบบ PromptPay และ QR code เ พ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนโดยกำร
ลดกำรถือเงินสด (cashless society) และ
ภำครัฐในกำรจ่ำยสวัสดิกำรของรัฐผ่ำนบัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐและกำรคืนเงินภำษีแก่
ประชำชน 
 บทวิเคราะห์ 
 กระทรวงกำรคลังให้ควำมส ำคัญกับ
เศรษฐกิจดิจิทัลโดยยกระดับกำรใช้ประโยชน์
จำกกำรบูรณำกำรข้อมูลเศรษฐกิจกำรเงินกำร
คลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลทำงกำรคลัง (big data) ที่ เชื่อมโยง
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในกระทรวงกำรคลัง
ให้มีเสถียรภำพก่อนเป็นล ำดับแรกแล้วจึง
ค่อยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนภำยนอก (digital 
operation) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
จัดเก็บรำยได้และรำยจ่ำย ซึ่งสอดคล้องกับ



 
 

บริบทของประเทศสิงคโปร์ แม้ว่ำประเทศ
ไทยจะเริ่มใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
เพ่ือกำรด ำเนินงำนอย่ำงบูรณำกำรหลัง
ประเทศสิงคโปร์ 13 ปี แต่นับว่ำเป็นจุดเริ่มต้น 
ที่ดีที่ประเทศไทยจะมีฐำนข้อมูลทำงกำรคลัง
ขนำดใหญ่ที่แสดงภำวะกำรเงินกำรคลังของ
ประเทศได้อย่ำงถูกต้อง สำมำรถน ำไปใช้
วิเครำะห์ ประมวลผล พยำกรณ์และวำง
แผนกำรพัฒนำกำรเงินกำรคลังของประเทศ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปได้ในทำง
ปฏิบัติ   
 กำรลงทุนในระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
จ ำเป็นต้องใช้วงเงินลงทุนจ ำนวนมหำศำล 
ในขณะที่รำยได้ของรัฐบำลที่จัดเก็บได้จำก
ภำษีอำกรในแต่ละปีมีอยู่อย่ำงจ ำกัดและไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำรในกำรลงทุนของ
ภำครัฐ ส่งผลให้รัฐบำลต้องก่อหนี้สำธำรณะ
เพ่ือน ำมำใช้สนับสนุนกำรลงทุนในระบบ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศ ที่ผ่ ำนมำ 
ควำมต้องกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของ
ประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรวิเครำะห์
ข้อมูลที่มีอยู่เฉพำะภำยในองค์กรและไม่ได้
บูรณำกำรหรือเชื่อมโยงกับหน่วยงำนภำยนอก 
ที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่ ได้สอบถำมควำม
ต้องกำรของประชำชน ท ำให้กำรก ำหนด
นโยบำยไม่มีประสิทธิภำพ ไม่สำมำรถแก้ไข
ปัญหำและพัฒนำประเทศได้ในระยะยำว  
กำรลงทุนสูญเปล่ำและเกิดค่ำเสียโอกำสใน

กำรพัฒนำประเทศ ดังนั้น จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่
รัฐบำลไทยต้องยอมรับฟังควำมคิดเห็นจำก
ประชำชน ภำคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
(human center) และไปปรับปรุ งและพัฒนำ 
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของทุกภำค
ส่วน ด้วยกำรบูรณำกำรระบบฐำนข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำน มีกำรท ำงำนแบบอัจฉริยะ 
เ พ่ือกำรวิ เครำะห์และวำงแผนอย่ ำงมี
ประสิทธิภำพและขับเคลื่อนได้อย่ำงแท้จริง 
 กำรผลักดันระบบฐำนข้อมูลกำรเงิน
กำรคลังให้เกิดอย่ำงเป็นรูปธรรม ท ำให้เกิด
ระบบกำรจัดเก็บรำยได้ที่มีประสิทธิภำพ 
และเมื่อเชื่อมโยงฐำนข้อมูลทำงกำรคลังและ
หน่วยงำนภำยนอก จะท ำให้สำมำรถตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องและตรวจสอบย้อนกลับได้ทันที 
ส่งผลให้รัฐบำลจัดเก็บภำษีได้อย่ำงเต็มเม็ด
เต็มหน่วยและมีประสิทธิภำพ และมีเงินเพ่ือ
สนับสนุนกำรลงทุนเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ
ได้มำกขึ้น อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกเทคโนโลยีมี
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว รัฐบำลต้อง
ค ำนึงถึงกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล
ทำงกำรเงิน (financial security) เนื่องจำก
ข้อมูลทำงกำรเงินทุกอย่ำงอยู่บนโลกออนไลน์ 
ซึ่งอำจถูกโจรกรรมข้อมูลได้  นอกจำกนี้  
กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน 
เป็นอีกหนึ่งทำงเลือกที่จะช่วยให้กำรลงทุน
เพ่ือกำรพัฒนำประเทศเกิดกำรพัฒนำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เนื่องจำกภำคเอกชนมีศักยภำพ 



 
 

ควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำร
ด ำ เ นิ น ง ำนสู ง  ซึ่ ง ก ำ รจั ด เก็ บภำษี ที่ มี
ประสิทธิภำพและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของภำคเอกชนต่ำงมีส่วนช่วยลดภำระหนี้
สำธำรณะ สร้ำงควำมยั่งยืนทำงกำรคลังและ
ส่งเสริมกำรพัฒนำของประเทศได้ทั้งสิ้น 
 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติ  
   ควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อน
ประเทศด้วยเทคโนโลยีทำงกำรเงินเกิดจำก
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ได้แก่ 1) 
ภาครัฐ ผู้บริหำรประเทศและผู้น ำองค์กำรให้
ควำมส ำคัญ สนับสนุนและผลักดันอย่ำงจริงจัง 
ก ำหนดทิศทำงกำรขับเคลื่อนโดยจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
กำรเงินกำรคลังดิจิทัลแล้วมอบหมำยให้ทุก
ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำร
โดยก ำหนดเป็นตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPI) ของ
บุคลำกรทุกระดับของแต่ละหน่วยงำน ทั้งนี้ 
ข้อมูลของแต่ละหน่วยงำนจะต้องสำมำรถ
เชื่อมโยงกันและต้องสำมำรถประมวลผลและ
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลได้ทันที 
นอกจำกนี้ รัฐบำลต้องจัดสรรงบประมำณ
เพ่ือกำรพัฒนำและบ ำรุงรักษำฐำนข้อมูลและ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรศึกษำ
อย่ำงเ พียงพอและต่อเนื่อง รวมถึงกำร
ปรับปรุงระเบียบ กฎหมำยที่ เกี่ยวข้องให้
รองรับกำรด ำเนินกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลเพ่ือกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชน
และกำรบริกำรภำครัฐ รวมทั้งต้องสร้ำงควำมรู้
และควำมเข้ำใจแก่ทุกภำคส่วน ในกำรกรอก
ข้อมูลที่ให้ครอบคลุม ครบถ้วน เพียงพอและ
เหมำะสม และระบบกำรกรอกข้อมูลดังกล่ำว
จะต้องเป็นมิตรต่อผู้ใช้งำน (user friendly) 
ทุกระดับ และ 2) ภาคเอกชนและประชาชน 
ต้องมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ด้วยกำร
กรอกรำยละเอียดข้อมูลทำงกำรเงินเช่น ภำษี
เงินได้บุคคลธรรมดำและนิติบุคคล เป็นต้น 
และช ำระภำษีอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด รวมทั้งแจ้ง
เบำะแสกำรหลบเลี่ยงภำษี เมื่อโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนระบบข้อมูลทำงกำรเงินกำรคลัง
ควำมสมบูรณ์และทุกภำคส่วนมีควำมพร้อม 
จะสำมำรถพัฒนำไปสู่กำรเป็นกระทรวง 
กำรคลังอัจฉริยะได้ (Smart MOF) 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
  ยุทธศำสตร์ และนโยบำยกำร
พัฒนำฐำนข้อมูลทำงกำรเงินกำรคลังของ
ภ ำ ค รั ฐ  ( Financial Database System) 
ควรมีกำรวำงแผนอย่ำงรอบคอบและมีควำม
เป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ อันจะน ำไปสู่ควำม
ต่อเนื่องด้ำนทิศทำงกำรพัฒนำประเทศและ
กำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยต้อง
ก ำ หนด ให้ มี แ ผนกำ ร พัฒนำ ร ะยะสั้ น  
ปำนกลำง และระยะยำว เพ่ือให้เห็นควำม
ต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำนและประโยชน์ 



 
 

ในภำพรวมที่จะเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ก ำหนด 


