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 เพื่อตอบสนองแผนการปรับเปล่ียนภาครัฐบาลไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ส�านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จึงจัดท�า (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 
ขึ้น โดยได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ภายใต้แผนรัฐบาลดิจิทัลไว้ ดังน้ี “ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีมีการ 
บูรณาการระหว่างหน่วยงานมีการท�างานแบบอจัฉรยิะ ให้บรกิารโดยมีประชาชนเป็นศนูย์กลาง และขบัเคล่ือนให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงได้อย่างแท้จรงิ”1 ซึง่วสิยัทัศน์ข้างต้นต้ังอยู่บนพืน้ฐานของการด�าเนินการ 4 ประการ ได้แก่ 1) การบูรณาการ 
ภาครัฐ (Government Integration) 2) การด�าเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) 3) การให้บริการโดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) และ 4) การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
(Driven Transformation) 

	 รัฐบาลคาดว่าภายหลังการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล	(Digital	Government)	ในอนาคต	รัฐบาล
จะสามารถก้าวเข้าสูข้ั่นต่อไปคอืการเป็นรฐับาลอจัฉรยิะ	
(Smart	 Government)	 ซึ่งไม่เพียงหมายถึงการน�า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด�าเนินการและการให้บริการ
ของภาครัฐเท่านั้น	 แต่ยังหมายถึงการท�างานของหน่วย
งานในภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน	 โดยเฉพาะด้าน
การติดตามตรวจสอบ	และการลดโอกาสในการทุจริต	

ของภาครัฐ	อันเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างสิ่งแวดล้อม
ทางธุรกิจ	 (Business	 Ecosystem)	 ท่ีช่วยเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการใช้
นวัตกรรม	

	 นอกจากนี้	 หากภาครัฐเข้าสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลได้เร็ว	ก็ย่อมเอื้อให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู	่
สงัคมไร้เงนิสด	(Cashless	Society)	อย่างสมบรูณ์ได้เรว็ขึ้น



อีกด้วย	ดังตัวอย่างประเทศท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็น
สังคมไร้เงินสดประเทศแรกอย่างสวีเดนก็มีจุดเริ่มต้น
มาจากการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องให้สอดคล้อง
และรองรับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่	 เช่น	 การออก
มาตรการส่งเสริมการใช้ระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส	์
(e-Payment)	โดยไม่ก�าหนดมลูค่าขัน้ต�า่ในการซือ้สนิค้า
และบริการผ่านเครื่องรับบัตร	 (EDC)	 ในร้านค้าและ	
ภาคธุรกิจ	รวมถึงการพัฒนาแอปพลเิคชนั	(Application)	
“Swish”	 บนโทรศัพท์มือถือเพ่ือช่วยให้การโอนมีผล
ทันที2

															
	 ปัจจุบัน	 ระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ส่วนหน่ึงของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
กระทรวงการคลงั	เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านีน้อกจาก
จะเป็นกลไกส�าคัญท่ีก่อให้เกิดการบริหารจัดการช�าระ
และจัดเก็บภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว	 ยังเป็น
เครื่องมือสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงภายในกระทรวง
การคลังท้ัง	 4	 ระดับ	 ได้แก่	 1)	 การปรับเปลี่ยนระบบ
งานเดิมให้เป็นระบบอัตโนมัติ	 2)	 การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการปฏิบัติงาน	3)	การออกแบบระบบงานใหม่	
และ	4)	การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์	

	 ดังนั้น	 นอกจากการด�าเนินโครงการต่าง	 ๆ		
ตามแผนขบัเคลือ่นกระทรวงการคลงัสูก่ารเป็นกระทรวง

การคลังดิจิทัล	 (Digital	MOF)	 และแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช�าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	 (National	 e-Payment)	 อาทิ	
โครงการระบบการช�าระเงินแบบ	Any	ID	โครงการการ
ขยายการใช้บตัรอเิล็กทรอนิกส์ในการช�าระเงิน	โครงการ
ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	 และ
โครงการ	 e-Payment	 ภาครัฐแล้ว	 กระทรวงการคลัง
โดยกรมศุลกากรยังอยู่ระหว่างการด�าเนินการโครงการ
พัฒนาระบบการช�าระเงินค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษี
อิเล็กทรอนิกส์	 (Digital	 Tax	Compensation:	DTC)	
เพ่ือพัฒนาระบบการจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรตาม	
พระราชบญัญตัชิดเชยค่าภาษอีากรสนิค้าส่งออกทีผ่ลติ
ในราชอาณาจักร	พ.ศ.	 2524	 จากระบบเดิมท่ีกระท�า
ในรูปแบบบัตรภาษี	 (กระดาษ)	 ให้การช�าระค่าอากร		
ค่าธรรมเนียม	และรายได้อื่นเปลี่ยนเป็นระบบช�าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ	

	 อน่ึง	 โครงการ	DTC	 ยังถือเป็นหน่ึงในความ
ตั้งใจและความพยายามผลักดันกรมศุลกากร	 ซึ่งเคย
ตกเป็นจ�าเลยในฐานะตัวการปัญหาและอุปสรรค		
(Obstacle)	 ทางการค้าระหว่างประเทศของไทย		
ให้เปลี่ยนบทบาทไปสู่การเป็นผู้อ�านวยความสะดวก		
(Facilitator)	การค้าระหว่างประเทศให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การด�าเนินการเพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์

     ที่มา: กรมศุลกากร



	 ดังนั้น	กระทรวงการคลังจึงมีความจ�าเป็นอย่าง
มาก	 ในการเร่งจัดท�า	 “แนวทางการจัดท�าแผนท่ีน�าทาง 
การบรหิารจดัการระบบช�าระเงนิอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
ภายใต้การก�ากับของกระทรวงการคลังเพื่อเข้าสู ่การ 
เป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)” เพ่ือช่วยให้
ผู ้บริหารของกระทรวงการคลังสามารถมองเห็นภาพ
รวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การด�าเนินงานและการก�าหนดทิศทางการขององค์กร		
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในการช่วยลดความซ�้าซ้อนของการ
ด�าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ท่ีเก่ียว
กับระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การก�ากับของ
กระทรวงการคลัง	 เพื่อเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	 	และ
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการสือ่สารภายในกระทรวงการ
คลัง	 ให้มีความเข้าใจและรับรู้ทิศทางการพัฒนาระบบ
ช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร	 ทั้งที่จะเกิดขึ้นใน
ปัจจุบันและอนาคต	

	 อย่างไรก็ตาม	มีการตั้งค�าถามว่า	เมื่อกระทรวง
การคลังยังเคยไม่มีการจัดท�าแผนที่น�าทางการบริหาร
จัดการระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์มาก่อน	 จะมี
แนวทางในการจัดท�าแผนที่น�าทางอย่างไร	แน่นอนเรื่อง
น้ีถือเป็นความท้าทายใหม่ที่ส�าคัญในการเปลี่ยนผ่าน	
สู่ยุคกระทรวงการคลังดิจิทัล	หากปราศจากความมุ่งมั่น
ในการฝ่าฟันอปุสรรคและความท้าทายเพ่ือเป้าหมายใน
การยกระดับกระทรวงการคลังแล้ว	 กระทรวงการคลัง
ของไทยก็จะยังคงเป็นเพียงหน่วยงานก�ากับดูแลระบบ
การเงนิการคลงัของประเทศ	มากกว่าเป็นหน่วยงานท่ีท�า
หน้าที่อ�านวยการความสะดวกและสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศชาตอิย่างแท้จรงิ

	 ทั้งนี้	 การจัดท�าแผนที่น�าทางการบริหารจัดการ
ระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากจนเกิน
ความสามารถ	 และไม่ใช่สิ่งใหม่แต่อย่างใด	 เนื่องจาก
การจัดท�าแผนที่น�าทางการบริหารจัดการระบบช�าระ
เงนิอเิลก็ทรอนกิส์เป็นหนึง่ในรปูแบบจดัท�าแผนท่ีน�าทาง
การพัฒนาเทคโนโลยี	 (Technology	Roadmapping)		
ทีไ่ด้รบัความนยิมมานานนบัสบิปีแล้ว	ประกอบด้วยการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือเชื่อมกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้า
กับการพัฒนาเทคโนโลยี	และการวิเคราะห์ความสมัพันธ์
ของปัจจัยทางธุรกิจทั้งภายนอกและภายในองค์กร	 เช่น	
ทิศทางเทคโนโลยีและทรัพยากรท่ีช่วยในการตัดสินใจ

แผนการลงทุนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีขององค์กรให้
มปีระสทิธิภาพ	หรอืการวางแผนใช้เทคโนโลยีขององค์กร	
โดยคาดการณ์ทิศทางของเทคโนโลยีท่ีจะมีการพัฒนา	
ในอนาคต	และมองภาพเส้นทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทัง้ในมติขิองการตลาดและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง	เป็นต้น

	 ในการน้ี	 ขอน�าเสนอแนวทางการจัดท�าแผนท่ี
น�าทางการบริหารจัดการระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส	์
(e-Payment)	 ภายใต้การก�ากับของกระทรวงการคลัง
เพ่ือเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	 (Digital	Government)	
ในระดับภาพรวมของกระทรวงการคลัง	 ไว้เป็นแนวทาง
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ	โดยสังเขป	ดังนี้
	 1)	 จัดต้ังคณะท�างานจัดท�าแผนท่ีน�าทางการ
บริหารจัดการระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การ
ก�ากับของกระทรวงการคลังเพ่ือเข้าสู่การเป็นรัฐบาล
ดจิทัิล	มหีน้าทีแ่ละภารกิจส�าคญัในการก�าหนดนโยบาย
และทิศทางการวิจัยและพัฒนาระบบการช�าระเงินทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ของกระทรวงการคลงั	รวมถึงเลอืกรปูแบบ
การประยุกต์ใช้งานของแผนที่น�าทางเทคโนโลยี	 เพื่อจัด
ท�าแผนท่ีน�าทางเทคโนโลยีด้านระบบการช�าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการคลัง	 โดยควรสอดคล้อง
กับรูปแบบของแผนท่ีน�าทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยี	(Product-Technology	roadmaps)	ซึ่งเป็น
รูปแบบของแผนท่ีน�าทางเทคโนโลยีท่ีนิยมมากที่สุด	
เพราะจัดท�าข้ึนเพ่ือใช้วางแผนการพัฒนาภัณฑ์หรือ
บริการระบบการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่	ๆ	รวม
ท้ังเป็นเคร่ืองมอืช่วยสือ่สารให้แต่ละฝ่ายในองค์กรเตรยีม
ความพร้อมในการน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ผู้ใช้บริการที่
เก่ียวข้องในแต่ละช่วงเวลา	เช่น	การวางแผนน�าโครงการ	
DTC	ซึง่เป็นบรกิารระบบการช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์
แบบใหม่ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นมาใช้งานในอนาคต
	 2)	คณะท�างานฯ	ศกึษาวเิคราะห์	Core	Technology	
ทีม่อียู่	เป้าหมาย	(Goal)	คอืสิง่ทีต้่องการจะได้เพ่ือให้ระบบ
การท�างานสมบรูณ์	เทคโนโลยีหรอืวิธีการ	(Technology/
Method)	 ท่ีสามารถน�ามาใช้แก้ไขปัญหาหรือปรับปรุง
ระบบการท�างาน	และวิเคราะห์หาช่องว่างทางเทคโนโลยี	
(Gap	 of	 Technology)	ที่ได้จากวิเคราะห์ปัญหา	 เพ่ือ
ปรบัปรงุและพัฒนาระบบการท�างาน	รวมทัง้สรปุประเดน็
เร่งด่วนหรือที่จะต้องพัฒนาหรือสนับสนุน
	 3)	 การจัดประชุม	 ควรเลือกใช้การประชุมเชิง
ปฏิบัติการระดมสมอง	โดยมีกิจกรรมหลัก	ดังนี้



	 -	การระดมความคิดเห็นเพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์
	 -	การก�าหนดทิศทางพัฒนาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์
	 -	การก�าหนดกลยุทธ์ของการพัฒนาผลติภัณฑ์
และบริการ
	 -	 การศึกษาวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีจ�าเป็นท่ีต้อง
ใช้เพ่ือยกระดับขีดความสามารถและสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
	 -	 จัดท�าร่างแผนที่น�าทางการบริหารจัดการ
ระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การก�ากับของ
กระทรวงการคลังเพ่ือเข้าสู ่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลใน
ระดับภาพรวมของกระทรวงการคลัง	
	 -	น�าเสนอแผนท่ีน�าทางการบรหิารจดัการระบบ
ช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การก�ากับของกระทรวง

การคลงัเพ่ือเข้าสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลัต่อผูบ้รหิารระดบั
สูงของกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา
									 4)	 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนท่ีน�าทาง
การบริหารจัดการระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้
การก�ากับของกระทรวงการคลงัเพ่ือเข้าสูก่ารเป็นรฐับาล
ดจิทัิล	เช่น	การจดัสมัมนาในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค
	 5)	 จัดประชุมชี้แจงและเผยแพร่ผลการด�าเนิน
งานแผนท่ีน�าทางการบริหารจัดการระบบช�าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การก�ากับของกระทรวงการคลัง
เพ่ือเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลทุก	 ๆ	 6	 เดือน	พร้อม
ท้ังเปิดโอกาสรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหรือทบทวนรายละเอียดของแผนท่ีน�าทางดัง
กล่าวจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

แนวทางการจัดท�าแผนที่น�าทางการบริหารจัดการระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ภายใต้การก�ากับของกระทรวงการคลังเพื่อเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

จัดตั้งคณะท�างานจัดท�าแผนท่ีน�าทางการ
บรหิารจดัการระบบช�าระเงนิอเิลก็ทรอนิกส์  
(e-Payment) ภายใต ้การก�ากับของ
กระทรวงการคลงัเพือ่เข้าสูก่ารเป็นรฐับาล

ดิจิทัล (Digital Government)

น�าเสนอผู้บริหารกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาต่อไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมอง

ร่างแผนที่น�าทางการบริหารจัดการระบบ
ช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ภายใต้การก�ากับกระทรวงการคลังเพื่อเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government)

ความคิดเห็นเพื่อ

ก�าหนดวิสัยทัศน์

ก�าหนดกลยุทธ์

ของการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และ

บริการ

การก�าหนด

ทิศทางพัฒนา

เพื่อมุ่งสู่เป้า

หมายตาม

วิสัยทัศน์

วิเคราะห์

ทรัพยากรที่

จ�าเป็น



	 นอกจากแนวทางท่ีได้เสนอไปข้างต้นแล้ว	 ยังมี
กรอบการพัฒนาแผนที่น�าทางฯ	 และข้อเสนอแนะเพ่ิม
เติมที่น่าสนใจจากหนังสือ	 “การจัดท�าแผนที่น�าทางการ
พัฒนาเทคโนโลยี”	โดย	ดร.	ณัฐสทิธ์ิ	เกิดศรี3	อนัสามารถ
น�ามาประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ในการจดัท�าแผนท่ีน�าทาง
การบริหารจัดการระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้
การก�ากับกระทรวงการคลังเพ่ือเข้าสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล	ดังนี้
	 การจัดท�าแผนที่น�าทางเทคโนโลยี	 มีองค ์
ประกอบหลัก	3	ส่วน	ได้แก่	
	 	 1)	บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	ประกอบ
ด้วยบคุคลากร	3	กลุม่	คอื	กลุม่ท่ีมคีวามรูค้วามเข้าใจใน
การท�าแผนทีน่�าทางเทคโนโลยี	(Idea	Champion	Team)	
กลุ ่มผู ้บริหารจัดการโครงการจัดท�าแผนที่น�าทางฯ	
(Project	Owner)	และกลุม่คนทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องในการท�า
แผนที่น�าทางฯ	(A	group	of	participant)
																						2)	กระบวนการ	(Process)	เริ่มจากการ
สร้างกระบวนการในการจดัท�าแผนทีน่�าทางฯ	ทีม่กีารน�า
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของกระทรวง
การคลัง	 (Customized	 Technology	Roadmapping	
Process)	มาใช้	การให้ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับแผนที่
น�าทางฯ	แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	และการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการท�าแผนที่น�าทางฯ	ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	และ
																						3)	ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง	(Data)	ได้แก่	การเตรียม	
และรวบรวมข้อมูลเชิงกลยุทธ์	 เช่น	 แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร ้างพ้ืนฐานระบบการช�าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	 (National	 e-Payment)		
แผนกลยุทธ์ระบบการช�าระเงิน	 ฉบับท่ี	 4	 พ.ศ.	 2562	
–	 2564	 ของธนาคารแห่งประเทศไทย	 แผนขับเคลื่อน
กระทรวงการคลังสู ่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล	
(Digital	MOF)		และโครงการพัฒนาระบบการช�าระเงิน
ค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	 (Digital	 Tax	
Compensation:	DTC)		เป็นต้น	

	 ปัจจัยหลักๆ	ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการน�า
แผนท่ีน�าทางฯ	ไปประยุกต์ใช้จรงิในกระทรวงการคลงั	ซึง่
ควรค�านึงถึง	มดีงัต่อไปนี	้1)	แผนทีน่�าทางฯ	ต้องสร้างมา
จากความต้องการและเป้าหมายขององค์กรอย่างแท้จรงิ	
2)	การได้รับการสนับสนนุและเปิดใจยอมรบัจากผูบ้รหิาร
ระดับสูงของกระทรวงการคลัง	 3)	 การจัดหาบุคลากรที่
เหมาะสมในการจดัท�าแผนทีน่�าทางฯ		4)	การพัฒนาและ

ปรับปรุงแผนที่น�าทางฯ	ตามระยะเวลาที่เหมาะสม	และ	
5)	การปรับวัฒนธรรมและนโยบายองค์กรของกระทรวง
การคลังและหน่วยงานในสังกัดท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับการน�าแผนที่น�าทางฯ	ไปสู่การปฏิบัติจริง
	
	 การวางแผนน�าแผนท่ีน�าทางฯ	 ไปประยุกต์ใช้
หรือปฏิบัติสามารถแบ่งออกได้เป็น	3	ระยะ	ได้แก่	ระยะ
เริ่มต้น	(Initiation	Stage)	ระยะพัฒนา	(Development)	
และ	 ระยะบูรณาการ	 (Integration	 Stage)	 ภาครัฐ
สามารถด�าเนินการในระยะต่าง	ๆ 	ให้สอดคล้องกับทฤษฎี
ทั้ง	3	ระยะได้	ดังนี้
	 	 1)	 ระยะเร่ิมต้น:	 เป็นระยะของการ
สร้างความเข้าใจและการยอมรบั	ควรจดัตัง้คณะท�างาน
วิเคราะห์และจัดท�าแผนท่ีน�าทางการบริหารจัดการ
ระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์	(e-Payment)	ภายใต้การ
ก�ากับกระทรวงการคลังเพ่ือเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล		
(Digital	Government)	ขึน้	เพ่ือท�าหน้าทีห่ลกัในการสร้าง
แผนท่ีน�าทางฯ	 เรียกว่า	 Technology	Roadmapping	
operation	 team	 (TRM	operation	 team)	 	 ควบคู่กับ
การจัดตั้ง	Idea	Champion	Team	ที่ประกอบด้วยกลุ่ม
ผู้บริหาร	หรือตัวแทนของแต่ละกรมที่เกี่ยวข้อง	เพื่อร่วม
กับ	TRM	operation	team	ท�าหน้าที่สื่อสารภายในกรม
หรอืหน่วยงานทีต่นรบัผดิชอบ	ให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจ
ท่ีถกูต้องเก่ียวกับแผนท่ีน�าทางดงักล่าว	รวมท้ังการสร้าง
การยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 	 2)	 ระยะพัฒนา:	 เป็นระยะของการ
วิเคราะห์ข้อมูล	 ประเมินผลกระทบ	 รวมท้ังพิจารณา
โอกาสและอปุสรรคทีเ่กิดขึน้แล้วหรอืจะเกิดข้ึนในอนาคต	
ด�าเนินการโดยกลุม่ทีเ่ก่ียวข้องจ�านวน	4	กลุม่	ได้แก่	Idea	
Champion	(ผูน้�าทางความคดิของกระทรวงการคลงั	เช่น	
ท่ีปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ)	 Idea	Champion	 Team	
(กลุม่ผูบ้รหิารและผูแ้ทนแต่ละหน่วยงานในกระทรวงการ
คลัง)	TRM	operation	team	(กลุ่มผู้สร้างแผนท่ีน�าทางฯ)	
และ	TRM	support	team	(กลุม่ผูอ้�านวยการความสะดวก
และประสานงาน)
	 	 3)	ระยะบรูณาการ	(Integration	Stage):	
เน้นการทบทวนและติดตามผลอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือให้
กระบวนการจดัท�าและน�าแผนทีน่�าทางฯ	เข้าเป็นส่วนหนึง่
ของยุทธศาสตร์และแผนงานท่ีเก่ียวข้องของกระทรวง
การคลังได้	 โดยท้ัง	 4	 กลุ่มท่ีมีบทบาทส�าคัญในระยะ
พัฒนาย่อมมีบทบาทส�าคัญในระยะบูรณาการเช่นกัน	



									 สุดท้ายน้ี ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า ในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีทางเศรษฐกิจและการอ�านวยความสะดวก
ทางการค้าของประเทศไทย กระทรวงการคลังจ�าเป็นต้องผันตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ทุกหน่วยงานในสังกัด 
จงึควรให้ความส�าคญักับการบรกิารจดัสารสนเทศเชงิกลยุทธ์ และเริม่จดัท�าแผนท่ีน�าทางเทคโนโลยีเพือ่น�ามาใช้ก�าหนด
ทิศทางและสนบัสนุนการท�างานขององค์กรในอนาคตอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ ทัง้น้ี ควรค�านึงเสมอว่าการพฒันา
แผนที่น�าทางฯ จนส�าเรจ็ ไม่ได้หมายถึงพันธกจิทีเ่สรจ็สิน้ลง เพราะแผนทีน่�าทางฯ ทีด่ีต้องมกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลง
อย่างสม�า่เสมอเมือ่มีเหตุทีส่มควรปรบัปรงุ เช่น แนวโน้มของนโยบายเศรษฐกิจดจิทัิลของรฐับาล แนวโน้มการเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของนโยบายหรือเหตุการณ์ทางการค้าและการลงทุน การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
การตลาดและติดตามเทคโนโลยใีหม่อยูต่ลอดจงึเป็นส่ิงท่ีกระทรวงการคลังพงึกระท�าอยู่เสมอ เพือ่ประโยชน์สูงสุดของ
การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต   
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