รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสูการเปนกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 /2561
ลําดับ

โครงการ

สถานะ (โปรดระบุวา: เปนไปตามแผน
เร็วกวาแผน หรือลาช#ากวาแผน)

ผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรFที่ 1 : ยกระดับการใช#ประโยชนFจากการบูรณาการข#อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังด#วยเทคโนโลยีดิจิทัล
1.1 โครงการพัฒนาศูนยกระจายขอมูลขนาดใหญ
เป:นไปตามแผน
ดําเนินการจัดทําคําขอรับการจัดสรร
ดานเศรษฐกิจการเงินการคลัง (Fiscal Big
งบประมาณ ปC 2562 และจัดทํา TOR
Data Service Transform Center) (สป.กค.)
1.2 โครงการบริการและเผยแพรขอมูลเศรษฐกิจ
การเงินคลังสาธารณะ (MoF Open Data
Services) (สป.กค.)
1.3 โครงการศูนยบริหารจัดการราคาประเมิน
ทรัพยสินแหงชาติ (National Property
Valuation Management Center)
(กรมธนารักษ)
1.4 โครงการจัดทําระบบเว็บไซตของสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะเพื่อรองรับยุทธศาสตร
รัฐบาลดิจิทัล (สบน.)
1.5 โครงการบูรณาการฐานขอมูลสารสนเทศ
ภายในของ สบน. (Internal Enterprise
Service BUS) (สบน.)
1.6 โครงการพัฒนาศูนยปฏิบัติการขอมูลหนี้
สาธารณะ (PDMO-DOC) (สบน.)
1.7 โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนงานและ
ขอมูลดานหนี้สาธารณะใหรองรับเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับการเงิน (Financial
Technology: Fin-Tech) (สบน.)

เป:นไปตามแผน

จะดําเนินการในปCงบประมาณ 2562

เป:นไปตามแผน

ป&ญหาอุปสรรค

ไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณปC 2562

แนวทางแก#ไข

ดําเนินการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน และ
ขอรับจัดสรรงบประมาณปC 2563

อยูระหวางตรวจรับโครงการ งวดที่ 1

-

-

1.ผานการพิจารณาคณะกรรมการ
คอมพิวเตอรกระทรวงการคลังแลว
2. อยูระหวางการพิจารณาชี้แจงตอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ลงนามสัญญาจางเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60
(ระยะสัญญา 240 วัน) โดยเบิกจายเงิน
งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61
และงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 61

-

-

-

-

จะดําเนินการในปCงบประมาณ พ.ศ. 2563

-

-

-

จะดําเนินการในปCงบประมาณ พ.ศ. 2564

-

-

-

-

-

เป:นไปตามแผน

ลงนามสัญญาจางเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60
(ระยะสัญญา 240 วัน) โดยเบิกจายเงิน
งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 61
และงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 61

1

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสูการเปนกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 /2561
ลําดับ

โครงการ

1.8 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและชุดขอมูล
(Dataset) ในความรับผิดชอบของ สคร.
เพื่อรองรับการเปlดเผยขอมูล (Open data)
และการบูรณาการขอมูล (สคร.)

สถานะ (โปรดระบุวา: เปนไปตามแผน
เร็วกวาแผน หรือลาช#ากวาแผน)

ผลการดําเนินงาน

ป&ญหาอุปสรรค

แนวทางแก#ไข

เป:นไปตามแผน

1. สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจไดลงนามในสัญญาจางเลขที่
176/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
โครงการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส -รัฐวิสาหกิจ
(GFMIS-SOE) ดานฐานขอมูลหลักทรัพยของ
รัฐและการรวมลงทุนในกิจการของรัฐ กับ
บริษัท เอไจล แร็พ จํากัดเพื่อรวมดําเนิน
โครงการดังกลาว
2. ไดดําเนินการออกแบบระบบ ขั้นตอนการ
ทํางาน เพื่อเตรียมพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศดานหลักทรัพยของรัฐ และดานการ
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พรอมปรับปรุง
ฐานขอมูลสารสนเทศดานรัฐวิสาหกิจเรียบรอย
แลว
3. ตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2
เรียบรอยแลว
4. ปkจจุบันอยูระหวางการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศดานหลักทรัพยของรัฐ
และดานการรวมลงทุนในกิจการของรัฐและ
ปรับปรุงฐานขอมูลสารสนเทศดานรัฐวิสาหกิจ

-

-

2

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสูการเปนกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 /2561
ลําดับ

โครงการ

สถานะ (โปรดระบุวา: เปนไปตามแผน
เร็วกวาแผน หรือลาช#ากวาแผน)

ยุทธศาสตรFที่ 2 : ยกระดับกระบวนการทํางานด#วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบศูนย
ปฏิบัติการ (Department Operation
Center : DOC) บน Private Cloud พรอม
ระบบสํารองขอมูลในกรณีฉุกเฉิน สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

ผลการดําเนินงาน

ป&ญหาอุปสรรค

แนวทางแก#ไข

เป:นไปตามแผน

ดําเนินการตามปกติ

- ขอมูลตนทางมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ - เรงดําเนินงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ขอมูล ทําใหขอมูลที่นําเขาไมสม่ําเสมอ และมี บริการฐานขอมูลกลางดานเศรษฐกิจการคลัง
ขอมูลปkจจุบันที่ผิดพลาด
ระยะที่ 2 (DOC Phase II) ดวยการนํา
เทคโนโลยี Big Data มารองรับเป:นรากฐาน
ของการออกแบบ โดยใชแนวทาง Predictive
Analytics เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เชื่อมโยงกับรายงานสรุปผล (Dashboard) ทาง
เศรษฐกิจ เพื่อเฝrาระวังและแจงเตือนขอมูลที่
สําคัญทางเศรษฐกิจ โดยเรงดําเนินการแกไข
การ นําเขาขอมูลที่ถูกตอง

2.2 โครงการ MOF Tax SSO ระยะที่ 2 (สป.กค.)

เป:นไปตามแผน

อยูในระหวางศึกษา และวิเคราะหโครงการ

2.3 โครงการพัฒนาระบบการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยผานชองทางการ
ใหบริการของธนาคาร (กรมศุลกากร)

เป:นไปตามแผน

1. จัดสงรางบันทึกขอตกลง (MOU) ของ
โครงการฯ ใหกับธนาคาร/ตัวแทนรับชําระ ที่
เขารวมโครงการฯ เพื่อทําขอตกลงรวมกัน
2. เปlดใชงานระบบการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยผานชองทางการใหบริการ
ของธนาคาร เดือนกรกฎาคม 2561

โครงการนี้เป:นโครงการตอเนื่อง ซึ่งโครงการ
ระยะที่ 1 ขณะนี้อยูระหวางรอแกกฎหมายของ
3 กรมภาษี
-

3

-

-

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสูการเปนกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 /2561
สถานะ (โปรดระบุวา: เปนไปตามแผน
เร็วกวาแผน หรือลาช#ากวาแผน)

ผลการดําเนินงาน

ป&ญหาอุปสรรค

แนวทางแก#ไข

2.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานธุรกรรมทาง
อินเทอรเน็ต (สวนพัฒนารูปแบบ e-Form
ใหรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
ใหม) (กรมสรรพสามิต)

เป:นไปตามแผน

ดําเนินการขึ้นใหบริการแบบรายการภาษี
สรรพสามิต ตามมาตรา ๕๔ (๑) (๔) และ ๕๕
แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
๒๕๖๐ (ภส.03-07), แบบรายการภาษี
สรรพสามิต ตามมาตรา ๕๔ (๓) แหง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
(ภส.03-08) และแบบคําขออนุญาต
ลงทะเบียนเป:นผูยื่นแบบรายการภาษีผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและชําระภาษีผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตหรือผูใหบริการรับ
ชําระเงิน (ภส.03-11)

-

-

2.5 ระบบจัดสงหนังสือหรือเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับภาษีสรรพากรถึงผู
เสียภาษี (กรมสรรพากร)
2.6 พัฒนาระบบงานคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหแก
นักทองเที่ยว e-VRT (กรมสรรพากร)

เป:นไปตามแผน

Phase I พัฒนาปรับปรุงระบบการสงหนังสือ
แจงความคืบหนาการคืนภาษี

-

-

ลาชากวาแผน

จัดทํารายละเอียดโครงการ
เรียบรอยแลว แตอยูระหวางชะลอโครงการ
เนื่องจากกรมสรรพากรเรงดําเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาลในการตั้งจุดคืน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ใหนักทองเที่ยว
ในตัวเมือง หรือ ณ จุดขายของ

-

-

2.7 โครงการพัฒนากระบวนงานกรรมวิธี VAT
(กรมสรรพากร)

เป:นไปตามแผน

แตงตั้งคณะทํางานกําหนดความตองการ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
ภาษีมูลคาเพิ่มฯ และไดมีการประชุม
คณะทํางานฯ แลว 2 ครั้ง

-

-

2.8 โครงการพัฒนาระบบการยื่นแบบภาษีหัก ณ
ที่จายดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (กรมสรรพากร)

เป:นไปตามแผน

พิจารณาคําวิจารณ TOR การจัดซื้อระบบ
e-payment ครั้งที่ 2 แลวเสร็จ

-

-

ลําดับ

โครงการ

4

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสูการเปนกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 /2561
ลําดับ

โครงการ

2.9 โครงการพัฒนาระบบการบริจาคดวย
อิเล็กทรอนิกส (กรมสรรพากร)

2.10 โครงการตัดบัญชีใบกํากับการขนยายสินคา
แบบอัตโนมัติ (กรมศุลกากร)

สถานะ (โปรดระบุวา: เปนไปตามแผน
เร็วกวาแผน หรือลาช#ากวาแผน)

ผลการดําเนินงาน

เร็วกวาแผน
(ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว)

กรมสรรพากรพัฒนาระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกส(e-Donation)
และไดเปlดใหหนวยรับบริจาคลงทะเบียนเพื่อ
ใชงานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส
ไดตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2561 เป:นตนไป

เร็วกวาแผน

โครงการไดดําเนินการแลวเสร็จเร็วกวาแผนที่
วางไว โดยไดติดตั้งใชงานจริงรวมกับ
1. บริษัท เคอรี่ สยามซีพอรต เมื่อวันที่
31 สิงหาคม 2560
2. การทาเรือแหงประเทศไทย เมื่อวันที่
1 กันยายน 2560
3. การทาเรือแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 6 กันยายน
2560

5

ป&ญหาอุปสรรค

แนวทางแก#ไข

สถานศึกษาและศาสนสถานมีจํานวนมาก
มอบหมายใหมีเจาหนาที่ประสานงาน
และบางแหงยังไมเขาใจในหลักการและการใช (Contact Person) เกี่ยวกับระบบบริจาค
งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส
อิเล็กทรอนิกส ประจําสํานักงานสรรพากรพื้นที่
เพื่อใหมีเจาหนาที่ที่สามารถใหความรู สราง
ความเขาใจแกหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึง
สถานศึกษาและศาสนสถาน
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
-

-

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสูการเปนกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 /2561
สถานะ (โปรดระบุวา: เปนไปตามแผน
เร็วกวาแผน หรือลาช#ากวาแผน)

ผลการดําเนินงาน

ป&ญหาอุปสรรค

แนวทางแก#ไข

2.11 แผนงานการใหบริการระบบ NSW โดยการ
พัฒนาระบบของหนวยงานภาครัฐ ใหบริการ
แบบ G2G, G2B, และ B2B ขามประเทศ
ผาน NSW (กรมศุลกากร)

เปนไปตามแผน
การพัฒนาระบบ G2G ขามประเทศ ATIGA
FORM D กรมการคาต"างประเทศ และ
ประเทศอาเซียน

๑. อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ไทย และ
เวียดนาม เริ่มเชื่อมโยงขอมูล ATIGA Form D
เพื่อใชในการผานพิธีการศุลกากรแบบไร
เอกสารไดตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เป:นตน
ไป
๒. อาเซียนอยูระหวางการเตรียมความพรอม
การแลกเปลี่ยนเอกสารใบขนสินคาอาเซียน
(ACDD/export information) ซึ่งคาดวาจะ
เริ่มทดสอบเชื่อมโยงฯ ไดภายในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓. อาเซียนอยูระหวางการเตรียมความพรอม
การแลกเปลี่ยนเอกสารใบรับรองสุขอนามัยพืช
(Phytosanitary Certificate) โดยหนวยงานที่
เกี่ยวของอยูระหวางการพัฒนาระบบเพื่อ
รองรับการทดสอบเชื่อมโยงฯ ตอไป ซึ่งคาดวา
จะสามารถทดสอบเชื่อมโยงฯ ไดประมาณ
เดือนตุลาคม ๒๕๖๑

1. การพัฒนาการเชื่อมโยงขอมูลอาจไมเป:นไป
ตามแผนงาน เนื่องจากขึ้นอยูกับความพรอม
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ตางประเทศ และ
ผูพัฒนาระบบ
๒. แนวทางการพัฒนาระบบ ขึ้นอยูกับมติสวน
ใหญของประเทศสมาชิก อาจสงผลใหไม
สามารถใชงานระบบอิเล็กทรอนิกสไดเต็ม
ประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย
๓. การพัฒนาระบบใหรองรับการเชื่อมโยง
ขอมูลระหวางประเทศ อาจทําไดลาชา
เนื่องจากขาดปkจจัยดานนโยบายจากผูบริหาร
หนวยงาน
ขาดบุคลากรและงบประมาณ

๑. ผูบริหารระดับสูงของอาเซียนและแตละ
ประเทศสมาชิก ควรผลักดันและสนับสนุนดาน
ตางๆ ใหการดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลเป:นไป
ตามแผนงาน
๒. ควรมีผูรู และมีประสบการณในการพัฒนา
ระบบอิเล็กทรอนิกสทําการตัดสินใจรวมกันใน
แนวทางการพัฒนาระบบฯ เพื่อใหระบบ
สนับสนุนผูใชงานมากที่สุด
๓. ควรมีการกําหนดนโยบายของประเทศ และ
กําหนดแผนงานของหนวยงานอยางเป:น
รูปธรรมและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางประเทศใหเป:นผลสําเร็จ

2.12 โครงการบูรณาการสืบคนขอมูล 3 กรมภาษี
(Tax Search Engine) ระยะที่ 2 (สป.กค.)

เป:นไปตามแผน

อยูระหวางตรวจรับโครงการ งวดที่ 1

-

-

2.13 ปรับปรุงระบบการใหบริการจายแลกเหรียญ
กษาปณ (กรมธนารักษ)
2.14 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูล
ของศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย (ศทท.) (สบน.)

เป:นไปตามแผน

ตรวจรับงานเสร็จเรียบรอยแลว

-

-

ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค5ของโครงการ
และครบถวนตามสัญญา

-

-

ลําดับ

โครงการ

เปนไปตามแผน
(ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว)
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสูการเปนกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 /2561
ลําดับ

โครงการ

สถานะ (โปรดระบุวา: เปนไปตามแผน
เร็วกวาแผน หรือลาช#ากวาแผน)

ป&ญหาอุปสรรค

แนวทางแก#ไข

ลงนามสัญญาจางเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60
(ระยะสัญญา 8 เดือน) โดยเบิกจายเงิน
งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 61
งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 61
และสงมอบงานงวดที่ 3
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 61 (อยูระหวางตรวจรับ)

-

-

ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
และครบถวนตามสัญญา

-

-

จะดําเนินการในปCงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการคอมพิวเตอรของ
กระทรวงการคลัง (คคค.) เห็นชอบโครงการ
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 60
และผานคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณ เมื่อ
วันที่ 29 มิ.ย. 61
จะดําเนินการในปCงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการคอมพิวเตอรของ
กระทรวงการคลัง (คคค.) เห็นชอบโครงการ
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 60
และผานคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณ เมื่อ
วันที่ 29 มิ.ย. 61
เป:นไปตามแผน
อยูระหวางการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสู Mobile Platform
(สบน.)

เป:นไปตามแผน

2.16 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการลงทุน
ภาครัฐ ระยะที่ 2 (สบน.)
2.17 โครงการพัฒนาระบบนําเขาแผนงาน/
โครงการเพื่อจัดทําแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ (สบน.)

เป:นไปตามแผน
(ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว)

2.18 โครงการปรับปรุงระบบการประมูลพันธบัตร
รัฐวิสาหกิจเป:นวิธีอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Bidding: e-Bidding) (สบน.)

2.19 โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS
Thai) (สป.กค.)
2.20 โครงการบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม
(e-Social Welfare) (กรมบัญชีกลาง)

เป:นไปตามแผน

2.21 โครงการระบบสํารองฐานขอมูลสวัสดิการ
สังคม (e-Social Welfare) (กรมบัญชีกลาง)

จะดําเนินการในปCงบประมาณ 2562

2.22 โครงการระบบรับชําระเงินกลางของบริการ
ภาครัฐ (e-Payment Protal of
Government) (กรมบัญชีกลาง)

เป:นไปตามแผน

ผลการดําเนินงาน

อยูระหวางการตรวจรับงานงวดที่ 3 และ 4

-

อยูระหวางการตรวจรับงานงวดที่ 3 และ 4
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสูการเปนกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 /2561
ลําดับ

โครงการ

สถานะ (โปรดระบุวา: เปนไปตามแผน
เร็วกวาแผน หรือลาช#ากวาแผน)

2.23 โครงการระบบสํารองระบบรับชําระเงินกลาง
ของบริการภาครัฐ (e-Payment Protal of
Government) (กรมบัญชีกลาง)

จะดําเนินการในปCงบประมาณ 2563

2.24 โครงการจัดหาอุปกรณ Token Key ทดแทน
และเพิ่มเติม สําหรับใชงานโครงการระบบ
จายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา
(กรมบัญชีกลาง)
2.25 โครงการปรับปรุงระบบ AFMIS เพื่อรองรับ
ระบบ New GFMIS Thai และระบบอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (กรมบัญชีกลาง)
2.26 โครงการพัฒนาระบบการจัดการเคลื่อนยาย
ขอมูล (Archiving) ของระบบงาน e-GP
(กรมบัญชีกลาง)
2.27 โครงการพัฒนาระบบสํารองสําหรับระบบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) (กรมบัญชีกลาง)
2.28 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการเบิกจาย
คารักษาพยาบาล (Medical Benefit
Database) (กรมบัญชีกลาง)

เป:นไปตามแผน
(ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว)

จะดําเนินการในปCงบประมาณ 2562

ผลการดําเนินงาน

ป&ญหาอุปสรรค

แนวทางแก#ไข

จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ในปCงบประมาณ 2563

-

-

บริษัทฯ ไดสงมอบงานตามสัญญา
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ไดทําการตรวจรับงานเรียบรอยแลว
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559
-

-

-

-

-

เป:นไปตามแผน

ตรวจรับงานงวดที่ 1 และ 2 แลว
อยูระหวางดําเนินงานงวดที่ 3

-

-

เป:นไปตามแผน

ตรวจรับงานงวดที่ 1 แลว

-

-

เป:นไปตามแผน

ลงนามสัญญา
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561
และตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2
เรียบรอยแลว
ลงนามสัญญา
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561
และอยูระหวางดําเนินงานงวดที่ 1

-

-

-

-

2.29 โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลการ
บริการภาครัฐ เพื่อบูรณาการขอมูลบุคลากร
ภาครัฐ สําหรับโครงการระบบจายตรง
เงินเดือนและคาจางประจํา (กรมบัญชีกลาง)

เป:นไปตามแผน

2.30 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง
ปCงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรมบัญชีกลาง)

จะดําเนินการในปCงบประมาณ 2562

-

-

-

2.31 โครงการสารสนเทศคาใชจายเกี่ยวกับ
บุคลากร (กรมบัญชีกลาง)

จะดําเนินการในปCงบประมาณ 2564

-

-

-
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสูการเปนกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 /2561
ลําดับ

โครงการ

2.32 โครงการจัดซื้อ SAN Storage ของระบบ
e-Pension (กรมบัญชีกลาง)

สถานะ (โปรดระบุวา: เปนไปตามแผน
เร็วกวาแผน หรือลาช#ากวาแผน)

เป:นไปตามแผน
(ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว)

ผลการดําเนินงาน

บริษัทฯ ไดสงมอบงานตามสัญญา
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ไดทําการตรวจรับงานเรียบรอยแลว
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560
ดําเนินการจัดทําคําขอรับการจัดสรร
งบประมาณ ปC 2562

ป&ญหาอุปสรรค

แนวทางแก#ไข

-

-

2.33 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ผานเทคโนโลยีคลาวด (สป.กค)

เป:นไปตามแผน

2.34 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป:นลูกจาง
ชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณใน
ระบบออนไลน (สป.กค.)

เป:นไปตามแผน

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีประกาศ
เผยแพรขาวสารการรับสมัครงานในระบบ
ออนไลนที่เว็บไซตกระทรวงการคลัง
www.mof.go.th คลิก ที่หัวขอ “ระบบรับ
สมัครสอบออนไลน” หรือ
http://paladmof.thaijobjob.com หัวขอ
“รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป:นลูกจาง
ชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน”
เผยแพรเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561

-

-

2.35 รับเรื่องราวรองทุกข สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง (e-Complaint) (สป.กค.)

เป:นไปตามแผน

ศทส. สป.กค. ไดจัดทําระบบรับเรื่องราวรอง
ทุกข สป.กค.
(http://ecomplaint.mof.go.th) และได
อบรมการเขาใชงานระบบ e-Complaint ให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกข
(Admin) เรียบรอยแลว

-

-

2.36 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและการ
จัดการสํานักงาน (E-Office) (กรมธนารักษ)

จะดําเนินการในปCงบประมาณ 2562

อยูระหวางการศึกษาวิเคราะหเพื่อพัฒนา
โครงการ

-

-

2.37 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตสําหรับ
ใหบริการและพัฒนาแบบฟอรมที่ใหบริการ
ประชาชน (กรมธนารักษ)

ลาชากวาแผน

1. ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
คอมพิวเตอรกระทรวงการคลังแลว
2. อยูระหวางการดําเนินการทางพัสดุ (อยู
ระหวางการประกาศประกวดราคา)

9

ไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณปC 2562

มีการพิจารณาทบทวนรายละเอียดของ
โครงการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทาง
ราชการ

ดําเนินการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน และขอ
ใชเงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น 10%

ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน และเรงรัด
ติดตามการดําเนินการทางพัสดุไดภายใน
ปCงบประมาณ ๒๕๖๑

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสูการเปนกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 /2561
ลําดับ

โครงการ

2.38 โครงการยกระดับแพลตฟอรมเพื่อการ
สนับสนุนบริหารการจัดการภายในของ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.)
2.38.1 ระบบ e-Form

สถานะ (โปรดระบุวา: เปนไปตามแผน
เร็วกวาแผน หรือลาช#ากวาแผน)

ผลการดําเนินงาน

ป&ญหาอุปสรรค

แนวทางแก#ไข

เป:นไปตามแผน

1. ไดดําเนินการปรับปรุงแบบฟอรมที่พัฒนา
เมื่อปCงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดแก
1.1 กระบวนการการรับเรื่องรองเรียน เชน
การแจงใหรัฐวิสาหกิจชี้แจงขอเท็จจริง การ
ติดตามความคืบหนา การรายงานใหผูรองเรียน
และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
เป:นตน
1.2 กระบวนการจัดทําหนังสือที่เกี่ยวของ
กับรัฐวิสาหกิจ เชน หนังสือเชิญประชุมราง
ขอตกลงรัฐวิสาหกิจ (3P)
หนังสือจัดสงบันทึกขอตกลงการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ และการนําสงขอมูลเกี่ยวกับการ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ เป:นตน

-

-

2. พัฒนาแบบฟอรมเพิ่มเติม ไดแก
การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขอ
อนุมัติเบิกจายคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การขอยืมเงิน
ทดรองราชการ การคืนเงินทดรองราชการ
และการขอความอนุเคราะห
อาหารวางและเครื่องดื่ม โดยจะนําเสนอ
ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจพิจารณาใหความเห็นชอบในวันที่
18 เมษายน 2561
3. ดําเนินการติดตั้งและไดเปlดใชงานอยางเป:น
ทางการแลว ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสูการเปนกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 /2561
ลําดับ

โครงการ
2.38.2 ระบบ Tracking System

2.38.3 ระบบ e-สารบรรณ

สถานะ (โปรดระบุวา: เปนไปตามแผน
เร็วกวาแผน หรือลาช#ากวาแผน)

ผลการดําเนินงาน

ป&ญหาอุปสรรค

แนวทางแก#ไข

เร็วกวาแผน

ไดพัฒนาระบบ Tracking System เสร็จ
เรียบรอยและไดเปlดใชงานระบบอยางเป:น
ทางการแลว ตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม 2560
โดยบุคลากรของ สคร. ไดกรอกขอมูลโครงการ
ของปCงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ
ดังกลาวตามรูปแบบและขั้นตอนที่กําหนดแลว
เพื่อใชในการติดตามความคืบหนาของ
โครงการและการเบิกจายเงินงบประมาณของ
ผูบริหารตอไป

-

-

เป:นไปตามแผน

ไดติดตั้งระบบ e-สารบรรณ บนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเรียบรอย
และพรอมใชงานแลว พรอมทั้งดําเนินการเบิก
จายเงินเรียบรอยแลว

-

-
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสูการเปนกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 /2561
ลําดับ
2.39

โครงการ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรของสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง เพื่อทดแทนระบบเดิม
(สศค.)

สถานะ (โปรดระบุวา: เปนไปตามแผน
เร็วกวาแผน หรือลาช#ากวาแผน)

ผลการดําเนินงาน

ป&ญหาอุปสรรค

ลาชากวาแผน

- งวดที่ 5 ตามสัญญากําหนดใหบริษัทสงมอบ
งานฯ วันที่ 14 มกราคม 2561 (ซึ่งเป:นไป
ตามสัญญา) แตลาชากวาแผนที่กําหนด
(ธันวาคม 2560)
- ตรวจรับงานงวดที่ 5 แลว เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2561
- อยูระหวางการจัดฝŠกอบรม

- การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
ประกอบดวยหลายระบบงานที่เกี่ยวของ ไดแก
ระบบบริหารจัดการงบประมาณ ระบบการขอ
จัดซื้อจัดจาง ระบบบริหารจัดการวัสดุและ
ครุภัณฑ ระบบการจองรถยนต ระบบการจอง
หองประชุม ระบบ Web Portal และระบบ
การบริหารโครงสรางองคกร ซึ่งตองใช
ระยะเวลาในการจัดเก็บความตองการของ
ผูใชงาน (User Requirement) การจัดทํา
และปรับปรุงเอกสาร รวมทั้งผูใชงานจะตองใช
ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกตองของ
ทุกระบบงานที่ไดดําเนินการ
- ระยะเวลาของการติดตอและการพัฒนา
ระบบการเชื่อมโยงขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(e-GP) ดวยชองทาง Web Services ของ
กรมบัญชีกลาง ตองใชระยะเวลาคอนขางมาก
สงผลกระทบตอการเรงรัดใหบริษัทสงมอบงาน
ไมเป:นไปตามแผนการที่กําหนดไว
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แนวทางแก#ไข

- กํากับ ดูแล ประสานงาน ติดตาม และ
วางแผนการดําเนินงานอยางใกลชิดตอเนื่อง
เพื่อใหการประสานงานสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด
- จัดการฝŠกอบรม/การประชาสัมพันธแก
บุคลากรภายในหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจ และสามารถปฏัติงานใหอยางมี
ประสิทธิภาพ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสูการเปนกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 /2561
ลําดับ

โครงการ

สถานะ (โปรดระบุวา: เปนไปตามแผน
เร็วกวาแผน หรือลาช#ากวาแผน)

ผลการดําเนินงาน

ป&ญหาอุปสรรค

แนวทางแก#ไข

- ขออนุมัติขยายเวลาการตรวจรับัสดุจากเดิม
สิ้นสุดวันที่ 23 ก.พ. 2561 เป:นวันที่ 10
เม.ย. 2561 เนื่องจากที่รายละเอียดฟkงกชั่น
การทํางานและรูปแบบรายงานเป:นจํานวนมาก
ประกอบกับมีความจําเป:นตองใชระยะเวลาใน
การทดสอบความถูกตองและความครบถวน
ของขอมูลที่ไดทําการ Migrate ขอมูลมายัง
ระบบที่พัฒนาขึ้นใหม จึงทําใหไมสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองของระบบงานไดตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
- การติดตาม ตรวจสอบ และบํารุงรักษา
ระบบงานภายใตโครงการฯ ภายหลังการตรวจ
รับงาน ใหสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตรFที่ 3 : สร#างความเชื่อมั่นในการใช#เทคโนโลยีดิจิทัล
3.1 โครงการระบบเฝrาระวังภัยคุกคามทางไซเบอร
เป:นไปตามแผน
กระทรวงการคลัง (สป.กค.)
3.2 โครงการจางที่ปรึกษาและจัดทํามาตรฐาน
จะดําเนินการในปCงบประมาณ 2562
ระบบขอมูลกลางและกําหนดมาตรฐานดาน
สารสนเทศยกระดับการรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ (กรมธนารักษ)
3.3 โครงการจางที่ปรึกษาพัฒนานโยบายการ
กํากับดูแลและระบบบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และแผนบริหาร
ความตอเนื่อง (กรมบัญชีกลาง)
3.4 โครงการทดแทนอุปกรณระบบเครือขายและ
ปrองกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศ
กรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)

ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณปC 62 จาก
สํานักงบประมาณเรียบรอยแลว
1. ผานการพิจารณาโครงการของ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมธนารักษ
2. ศึกษาวิเคราะหเพื่อจัดทํารายละเอียด
โครงการ

-

-

-

-

เป:นไปตามแผน

ลงนามสัญญาเลขที่ 98/2561
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
และอยูระหวางดําเนินงานงวดที่ 2

-

-

เป:นไปตามแผน

ลงนามสัญญาเลขที่ 81/2561
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
และอยูระหวางดําเนินงานงวดที่ 2

-

-
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสูการเปนกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 /2561
สถานะ (โปรดระบุวา: เปนไปตามแผน
เร็วกวาแผน หรือลาช#ากวาแผน)

ผลการดําเนินงาน

ป&ญหาอุปสรรค

แนวทางแก#ไข

3.5 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรดาน IT และ
ศึกษาการจัดทําสถาปkตยกรรมองคกร
(Enterprise Architecture : EA)
(กรมบัญชีกลาง)
3.6 โครงการจางที่ปรึกษาจัดทําแผนการยายและ
บริหารความเสี่ยงในการยายศูนย
คอมพิวเตอรหลัก (Data Center) ของ
กรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)
3.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยคอมพิวเตอร
สํารอง (Disaster Recovery Center) เพื่อ
รองรับระบบสารสนเทศตามภารกิจหลักของ
กรมบัญชีกลางใหรองรับระบบบําเหน็จ
บํานาญและสวัสดิการคารักษาพยาบาล และ
ระบบ AFMIS (กรมบัญชีกลาง)

จะดําเนินการในปCงบประมาณ 2562

-

-

-

3.8 โครงการเฝrาระวัง ตรวจสอบ วิเคราะหภัย
คุกคามดานความมั่นคงปลอดภัยและ
ลักษณะพฤติกรรมที่อยูในขายผิดปกติ
สําหรับระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสโดยวิธีพิเศษ (กรมบัญชีกลาง)

ลําดับ

โครงการ

เป:นไปตามแผน

ตรวจรับงานงวดที่ 1 แลว
และอยูระหวางดําเนินงานงวดที่ 2

-

-

เป:นไปตามแผน

ลงนามสัญญา
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561
และอยูระหวางตรวจรับงานงวดที่ 2

-

-

เป:นไปตามแผน

ลงนามสัญญาเลขที่ 25/2561
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560
และอยูระหวางตรวจรับงานงวดที่ 5 และ 6

-

-
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ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 /2561
ลําดับ

โครงการ

3.9 โครงการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑสากล (สคร.) ประกอบแผนงาน
ยอย ดังนี้

สถานะ (โปรดระบุวา: เปนไปตามแผน
เร็วกวาแผน หรือลาช#ากวาแผน)

ผลการดําเนินงาน

ลาชากวาแผน

1. ไดจัดทํารางนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
และรางนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการจัดทําแผนการสํารอง
ขอมูลระบบสารสนเทศเรียบรอยแลว ขณะนี้
อยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. ปkจจุบันอยูระหวางจัดทํารางนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการจัดทําแผนการบริหารความ
ตอเนื่องในสภาวะวิกฤต “Business
Continuity Plan (BCP)”
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการบริหาร
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผน
เตรียมความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรณีฉุกเฉิน

เนื่องจากมีการพิจารณาปรับปรุงแกไขให
สอดคลองกับการปฏิบัติงานดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. และให
สอดคลองกับสถานการณความมั่นคงปลอดภัย
ในปkจจุบัน

ดําเนินการจัดทําคําขอรับการจัดสรร
งบประมาณ ปC 2562

ไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณปC 2562

3.9.1 รางนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
3.9.2 รางนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
จัดทําแผนการบริหารความตอเนื่องในสภาวะ
วิกฤต “Business Continuity Plan (BCP)”
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.9.3 รางนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.9.4 รางนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
จัดทําแผนการสํารองขอมูลระบบสารสนเทศ
3.9.5 รางนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
จัดทําแผนเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศกรณีฉุกเฉิน
ยุทธศาสตรFที่ 4 : บูรณาการและยกระดับโครงสร#างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
4.1 โครงการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร
เป:นไปตามแผน
กระทรวงการคลัง (MoF Cloud) (สป.กค.)
4.2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย
คอมพิวเตอรหลักและคอมพิวเตอรสํารอง
กระทรวงการคลัง (สป.กค.)
4.3 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณเพิ่มเติมและทดแทนของเดิม
(กรมธนารักษ)

ป&ญหาอุปสรรค

แนวทางแก#ไข

เรงดําเนินการใหแลวเสร็จ

ดําเนินการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน และ
ขอรับจัดสรรงบประมาณปC 2563

เป:นไปตามแผน

ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณปC 62 จาก
สํานักงบประมาณเรียบรอยแลว

-

-

ลาชากวาแผน

1. ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
คอมพิวเตอรกระทรวงการคลังแลว
2. อยูระหวางการดําเนินการทางพัสดุ

ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เนื่องจาก
มีผูเสนอเงื่อนไขและรายละเอียดถูกตองเพียง
รายเดียวจากจํานวนผูเสนอราคาทั้งหมด 2 ราย

-
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสูการเปนกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 /2561
ลําดับ

โครงการ

สถานะ (โปรดระบุวา: เปนไปตามแผน
เร็วกวาแผน หรือลาช#ากวาแผน)

ผลการดําเนินงาน

1. สงมอบงานงวดที่ 1 เรียบรอยแลว
2. อยูระหวางดําเนินการของคูสัญญาในงวด
งานที่ 2
1. อยูระหวางการจัดทําโครงการเสนอ
คณะกรรมการคอมพิวเตอรกระทรวงการคลัง
2. ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณปCงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ป&ญหาอุปสรรค

แนวทางแก#ไข

-

-

-

-

4.4 โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนย
คอมพิวเตอรแหงใหม (กรมธนารักษ)

เป:นไปตามแผน

4.5 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยง
ระบบเครือขายระหวางสวนกลางและสวน
ภูมิภาค (กรมธนารักษ)

เป:นไปตามแผน

4.6 โครงการจัดหาเครื่องพิมพ 3 มิติ
(กรมธนารักษ)

ลาชากวาแผน

1. ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
คอมพิวเตอรกระทรวงการคลังแลว
2. อยูระหวางขออนุมัติหลักการปรับลด
จํานวนอุปกรณและขออนุมัติใชเงิน 10 %
3. อยูระหวางดําเนินการทางพัสดุ

มีการแกไขรายละเอียดของโครงการเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ

ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน และเรงรัด
ติดตามการดําเนินการทางพัสดุไดภายใน
ปCงบประมาณ ๒๕๖๑

4.7 โครงการสรางอาคารศูนยคอมพิวเตอรหลัก
(Data Center) ของกรมบัญชีกลาง
(กรมบัญชีกลาง)
4.8 โครงการระบบเครือขายและรักษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศสําหรับศูนยคอมพิวเตอร
กลัก (Data Center) กรมบัญชีกลาง
(กรมบัญชีกลาง)
4.9 โครงการยายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไปศูนยคอมพิวเตอรหลัก (Data
Center) ของกรมบัญชีกลาง ตําบลบางปรอก
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
(กรมบัญชีกลาง)

ลาชากวาแผน

ตรวจรับงานแลว 11 งวด

ตองดําเนินการแกไข
รายละเอียดของแบบแปลน

ทําการแกไขแบบแปลนใหสอดคลองกัน

จะดําเนินการในปCงบประมาณ 2562

-

-

-

จะดําเนินการในปCงบประมาณ 2564

-

-

-
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสูการเปนกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 /2561
ลําดับ

โครงการ

สถานะ (โปรดระบุวา: เปนไปตามแผน
เร็วกวาแผน หรือลาช#ากวาแผน)

ผลการดําเนินงาน

ป&ญหาอุปสรรค

แนวทางแก#ไข

4.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟrาฉุกเฉิน
ของกรมบัญชีกลาง ปCงบประมาณ พ.ศ.
2560 (กรมบัญชีกลาง)

ลาชากวาแผน

โครงการไมสามารถกอหนี้ไดทันภายใน
ปCงบประมาณ 2560 จึงทําใหงบประมาณ
(เงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น 10%
ประจําปCงบประมาณ 2560) โดนพับไป ซึ่ง
ไดรับอนุมัติการขอใชเงินฝากคาใชจายเก็บ
ภาษีทองถิ่น 10% ประจําปCงบประมาณ
2561 แลว และอยูระหวางการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง

-

-

4.11 พัฒนาระบบใหบริการกรมสรรพสามิตผาน
Mobile Application (Excise Smart
Service) (กรมสรรพสามิต)

เป:นไปตามแผน

-

-

-

-

4.12 โครงการทดแทนอุปกรณปrองกันเครือขายชั้น
ภายใน (internal firewall) เครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายระบบเครื่องคอมพิวเตอร
แบบเสมือน และเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เร็วกวาแผน
(ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว)

ดําเนินการตรวจรับงานงวดที่ 1
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
และอยูระหวางดําเนินการ
ตรวจรับงานงวดที่ 2
ไดดําเนินการติดตั้งอุปกรณปrองกันเครือขาย
ชั้นภายใน (Internal Firewall) ของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและเบิก
จายเงินงบประมาณโครงการดังกลาวเรียบรอย
แลว โดยอุปกรณดังกลาวไดใชงานปrองกัน
เครือขายชั้นภายในตามวัตถุประสงคแลว

4.13 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับ
อาคารสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (อาคาร
ใหม) (สบน.)
4.14 โครงการจัดทําศูนยปฏิบัติการดานการเงิน
ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (BOT-EFS) (สบน.)

จะดําเนินการในปCงบประมาณ พ.ศ. 2563

-

-

-

จะดําเนินการในปCงบประมาณ พ.ศ. 2563

-

-

-

-

-

ยุทธศาสตรFที่ 5 :พัฒนาบุคลากรให#มีสมรรถนะด#านเทคโนโลยีดิจิทัล
5.1 โครงการฝŠกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ผูเชี่ยวชาญดาน Data Analytics (สป.กค.)

เป:นไปตามแผน

โครงการประกอบไปดวย 1 หลักสูตร
ดําเนินการฝŠกอบรมเสร็จสิ้น 1 หลักสูตร
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสูการเปนกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 /2561
ลําดับ

โครงการ

สถานะ (โปรดระบุวา: เปนไปตามแผน
เร็วกวาแผน หรือลาช#ากวาแผน)

ผลการดําเนินงาน

ป&ญหาอุปสรรค

แนวทางแก#ไข

5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล (สป.กค.)

เป:นไปตามแผน

โครงการประกอบไปดวย 14 หลักสูตร
ดําเนินการฝŠกอบรมเสร็จสิ้น 9 หลักสูตร
อยูระหวางรอฝŠกอบรม 5 หลักสูตร

-

-

5.3 โครงการฝŠกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ผูเชี่ยวชาญดิจิทัลยุค Digital Economy
(สป.กค.)

เป:นไปตามแผน

โครงการประกอบไปดวย 3 หลักสูตร
ดําเนินการฝŠกอบรมเสร็จสิ้น 2 หลักสูตร
อยูระหวางรอฝŠกอบรม 1 หลักสูตร

-

-

5.4 โครงการจางที่ปรึกษาพัฒนาทักษะดานดิจิทัล
(Skill Set) ของขาราชการและบุคลากร
กรมธนารักษ (กรมธนารักษ)

เป:นไปตามแผน

1. ผานการพิจารณาโครงการของ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมธนารักษ
2. ประสานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเขารวม
โครงการประเมินสมรรถนะความสามารถดาน
การใชดิจิทัล (Digital Literacy) โดยไมเสีย
คาใชจายในการทดสอบประเมิน
3. อยูระหวางการจัดทําแผนพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลคาใชจายในการทดสอบประเมิน

-

-

-

-

5.5 โครงการจัดทําหองปฏิบัติการ GFMIS-TR
Training center (สบน.)

จะดําเนินการในปCงบประมาณ พ.ศ. 2563

-
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