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โครงกำร

สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน
เร็วกว่ำแผน หรือล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรดำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ยกระดับกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบูรณำกำรข้อมูลเศรษฐกิจกำรเงินกำรคลังด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทลั
1.1 โครงการพัฒนาศูนย์กระจายข้อมูลขนาดใหญ่
ล่าช้ากว่าแผน
ด้านเศรษฐกิจการเงินการคลัง (Fiscal Big Data
Service Transform Center) (สป.กค.)
1.2 โครงการบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจ
เป็นไปตามแผน
อยูร่ ะหว่างตรวจรับโครงการ งวดที่ 2
การเงินคลังสาธารณะ (MoF Open Data
Services) (สป.กค.)
1.3 โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมิน
จะดาเนินการในปีงบประมาณ 2562
1.ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการคอมพิวเตอร์
ทรัพย์สินแห่งชาติ (National Property
กระทรวงการคลังแล้ว
Valuation Management Center) (กรมธนา
2. อยูร่ ะหว่างการจัดทา TOR
รักษ์)
1.4 โครงการจัดทาระบบเว็บไซต์ของสานักงาน
บริหารหนีส้ าธารณะเพือ่ รองรับยุทธศาสตร์
รัฐบาลดิจิทลั (สบน.)

เป็นไปตามแผน
(ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)

ดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และครบถ้วนตามสัญญา

ปัญหำอุปสรรค

ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากสานัก
งบประมาณ

แนวทำงแก้ไข

-

-

-

-

-

-

-

1.5 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศภายใน
ของ สบน. (Internal Enterprise Service BUS)
(สบน.)

จะดาเนินการในปีงบประมาณ 2563

-

-

-

1.6 โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบตั ิการข้อมูลหนี้
สาธารณะ (PDMO-DOC) (สบน.)

จะดาเนินการในปีงบประมาณ 2564

-

-

-

-

-

1.7 โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนงานและ
ข้อมูลด้านหนีส้ าธารณะให้รองรับเทคโนโลยีที่
เกีย่ วข้องกับการเงิน (Financial Technology:
Fin-Tech) (สบน.)

เป็นไปตามแผน
(ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)

ดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และครบถ้วนตามสัญญา

1
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โครงกำร

1.8 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและชุดข้อมูล
(Dataset) ในความรับผิดชอบของ สคร. เพือ่
รองรับการเปิดเผยข้อมูล (Open data) และ
การบูรณาการข้อมูล (สคร.)

สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน
เร็วกว่ำแผน หรือล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรดำเนินงำน

ปัญหำอุปสรรค

แนวทำงแก้ไข

เป็นไปตามแผน

1. สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้
ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ 176/2560 ลงวันที่
29 ธันวาคม 2560 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ -รัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) ด้าน
ฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ กับ บริษัท เอไจล์ แร็พ จากัด เพือ่
ร่วมดาเนินโครงการดังกล่าว
2. ได้ดาเนินการออกแบบระบบ ขั้นตอนการ
ทางาน เพือ่ เตรียมพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านหลักทรัพย์ของรัฐ และด้านการ
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพร้อมปรับปรุง
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว
3. ได้มีการลงนามแก้ไขสัญญาเพิม่ เติม เนือ่ งจาก
มีการเพิม่ รายละเอียดงานของงวดที่ 3 และ 4
พร้อมทัง้ ได้มีการแก้ไขระยะเวลาทีส่ ่งมอบงาน
ออกไปเป็นเวลา 60 วัน นับถัดจากวันครบกาหนด
ในสัญญาเดิม (รวมเป็น 315 วัน) ตามสัญญา
เลขที่94/2561 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.
2561
4. ได้ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561
5. ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการทดสอบระบบและ
เตรียมฝึกอบรมการใช้งาน โดยกาหนดส่งมอบงาน
งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน
2561

-

-
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โครงกำร

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : ยกระดับกระบวนกำรทำงำนด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทลั
2.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบศูนย์
ปฏิบตั ิการ (Department Operation Center :
DOC) บน Private Cloud พร้อมระบบสารอง
ข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สศค.)

สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน
เร็วกว่ำแผน หรือล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรดำเนินงำน

ปัญหำอุปสรรค

แนวทำงแก้ไข

เป็นไปตามแผน

ดาเนินการตามปกติ

- ข้อมูลต้นทางมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
ข้อมูล ทาให้ข้อมูลทีน่ าเข้าไม่สม่าเสมอ และมี
ข้อมูลปัจจุบนั ทีผ่ ิดพลาด

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

เป็นไปตามแผน

อยูใ่ นระหว่างศึกษา และวิเคราะห์โครงการ

โครงการนีเ้ ป็นโครงการต่อเนือ่ ง ซึ่งโครงการระยะ
ที่ 1 เปิดใช้งานไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561

-

2.3 โครงการพัฒนาระบบการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการ
ของธนาคาร (กรมศุลกากร)

เป็นไปตามแผน

1. จัดสัมมนา ให้ผู้ประกอบการและตัวแทนทัง้
ภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าทีธ่ นาคาร เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 หัวข้อสัมมนา
"Digital Customs 2018”
2. กาหนดให้เริ่มใช้งานระบบ เดือนตุลาคม 2561

อยูร่ ะหว่างนาส่งร่างบันทึกข้อตกลง (MOU)
ให้สานักอัยการฯ และการพิจารณาการอนุมัติขอ
เปิดบัญชีธนาคาร ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
จากกรมบัญชีกลาง

-
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- เร่งดาเนินงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
บริการฐานข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจการคลัง
ระยะที่ 2 (DOC Phase II) ด้วยการนาเทคโนโลยี
Big Data มารองรับเป็นรากฐานของการออกแบบ
โดยใช้แนวทาง Predictive Analytics เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการเชื่อมโยงกับรายงานสรุปผล
(Dashboard) ทางเศรษฐกิจ เพือ่ เฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนข้อมูลทีส่ าคัญทางเศรษฐกิจ โดยเร่ง
ดาเนินการแก้ไขการ นาเข้าข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
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โครงกำร

2.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานธุรกรรมทาง
อินเทอร์เน็ต (ส่วนพัฒนารูปแบบ e-Form ให้
รองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ )
(กรมสรรพสามิต)

สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน
เร็วกว่ำแผน หรือล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรดำเนินงำน

ปัญหำอุปสรรค

แนวทำงแก้ไข

เป็นไปตามแผน

ดาเนินการขึ้นให้บริการแบบดังนี้
1.แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54
(1) (4) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ภส.03-07)
2.แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54
(3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
2560 (ภส.03-08)
3.แบบคาขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยนื่ แบบ
รายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ
ชาระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือผู้
ให้บริการรับชาระเงิน (ภส.03-11)
4.แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนา มาตรา 18
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
(ภส.02-01)
5.แบบคาขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามาตรา 103
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
(ภส.05-01)
6.แบบรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการ
ผลิตสินค้าทีจ่ ะลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตาม
มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 (ภส.05-02)
7.คาขอยกเว้นภาษีสาหรับสินค้าทีน่ าไปใช้เป็น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตาม
มาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 (ภส.05-04)
8.แบบคาขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสาหรับ
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตาม
มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 (ภส.05-03)
9.รายงานประจาเดือนการส่งออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนาเข้าไปในเขตปลอดอากร
ตามมาตรา 103
10.แบบแจ้งสูตรหรือกรรมวิธีการผลิต
11.รายงานสินค้าทีข่ อยกเว้นภาษีเพือ่ ใช้เป็น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า

-

-
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สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน
เร็วกว่ำแผน หรือล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรดำเนินงำน

ปัญหำอุปสรรค

แนวทำงแก้ไข

2.5 ระบบจัดส่งหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกีย่ วกับภาษีสรรพากรถึงผู้เสียภาษี
(กรมสรรพากร)

ล่าช้ากว่าแผน

ชะลอการพัฒนาระบบจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

เนือ่ งจากยังไม่มีข้อกฎหมายรองรับกรณีที่
สามารถส่งหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีอากร (ค.21)
เป็นอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้เสียภาษีอากรได้
เพราะถือเป็นเอกสารคาสั่งทางปกครอง
ทีผ่ ู้เสียภาษีอากรสามารถใช้ในการอุทธรณ์ได้
ตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนดหลังจาก
ได้รับเอกสาร

2.6 พัฒนาระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิม่ ให้แก่
นักท่องเทีย่ ว e-VRT (กรมสรรพากร)

ล่าช้ากว่าแผน

อยูร่ ะหว่างทบทวนโครงการระบบงานคืน
ภาษีมูลค่าเพิม่ ให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว e-VRT

การชะลอการดาเนินโครงการในไตรมาสที่
3/2561 เนือ่ งจากกรมสรรพากรเร่งดาเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาลในการตั้งจุดคืนภาษีมูลค่าเพิม่
(VAT) ให้นกั ท่องเทีย่ วในตัวเมือง หรือ ณ จุดขาย
ของ

-

2.7 โครงการพัฒนากระบวนงานกรรมวิธี VAT
(กรมสรรพากร)
2.8 โครงการพัฒนาระบบการยืน่ แบบภาษีหกั ณ ที่
จ่ายด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั (กรมสรรพากร)

ล่าช้ากว่าแผน

รวบรวมปัญหาและการใช้งานระบบงานเดิม

-

-

เป็นไปตามแผน

- เปิดให้บริการยืน่ คาขอแก้ไขข้อมูลภาษีเงินได้
หัก ณ ทีจ่ ่าย (ป.ป.01) ด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบ
e-Payment

-

-

เร็วกว่าแผน
(ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)

กรมสรรพากรพัฒนาระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
(e-Donation)
และได้เปิดให้หน่วยรับบริจาคลงทะเบียนเพือ่ ใช้
งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

2.9 โครงการพัฒนาระบบการบริจาคด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (กรมสรรพากร)

5

ต้องมีกฎหมายรับรองการปฏิบตั ิ

สถานศึกษาและศาสนสถานมีจานวนมากและบาง มอบหมายให้มีเจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน (Contact
แห่งยังไม่เข้าใจในหลักการและการใช้งานระบบ Person) เกีย่ วกับระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
บริจาคอิเล็กทรอนิกส์
ประจาสานักงานสรรพากรพืน้ ที่ เพือ่ ให้มี
เจ้าหน้าทีท่ สี่ ามารถให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงสถานศึกษาและ
ศาสนสถานในทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนขับเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมำณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 /2561
ลำดับ

โครงกำร

2.10 โครงการตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้าแบบ
อัตโนมัติ (กรมศุลกากร)

สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน
เร็วกว่ำแผน หรือล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรดำเนินงำน

ปัญหำอุปสรรค

เร็วกว่าแผน

โครงการได้ดาเนินการแล้วเสร็จเร็วกว่าแผนทีว่ าง
ไว้ โดยระบบ e-Matching ได้เริ่มติดตั้งนาร่องการ
ใช้งานจริง ณ สานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
(สทก.) และสานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
(สทบ.) กับหน่วยงานท่าเรือทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
- ท่าเรือเอกชน บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จากัด
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- การท่าเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กันยายน
2560
- การท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 6 กันยายน
2560
หลังจากการติดตั้งและเริ่มใช้งานระบบการตัด
บัญชีใบกากับการขนย้ายสินค้าอัตโนมัติ
(e-Matching)
3 เดือนทีผ่ ่านมา ในช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม –
ธันวาคม 2560 พบว่า สามารถลดปริมาณ
เอกสารใบกากับการขนย้ายสินค้าต่อเดือนได้ ดังนี้
สานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (สทก.) ลด
ปริมาณเอกสารได้ 36,825 ฉบับ/เดือน คิดเป็น
99.15% ของการตัดบัญชีใบกากับฯใน สทก.,
สานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) ลด
ปริมาณเอกสารได้ 180,228 ฉบับ/เดือน คิดเป็น
83.16% ของการตัดบัญชีใบกากับฯใน สทบ.
และท่าเรือเอกชน
บ.เคอรี่ สยามซีพอร์ต จากัด (สทบ.) ลดปริมาณ
เอกสารได้ 19,406 ฉบับ/เดือน คิดเป็น
99.14% ของการตัดบัญชีใบกากับฯในท่าเรือ
เอกชน บ.เคอรี่ สยามซีพอร์ต จากัด (สทบ.)

1. การกาหนดโครงสร้างใบกากับการขนย้าย
สินค้าทีใ่ ช้สาหรับเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกรมศุลกากรและการท่าเรือมีความ
ซับซ้อนมากเนือ่ งจากไม่ได้ใช้โครงสร้างมาตรฐาน
ข้อมูลเดียวกันทาให้ต้องใช้เวลามากในการ
กาหนดให้มีรูปแบบโครงสร้างให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันเพือ่ ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและนา
ข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั หน่วยงานของ
ตนเองได้
2. ผู้ประกอบการผู้รับผิดชอบการบรรจุบางรายยัง
ขาดความเข้าใจในการจัดส่งข้อมูลใบกากับการขน
ย้ายสินค้าผ่านระบบNSWให้กบั ผู้ประกอบการ
ทาเนียบท่าเรือ(การท่าเรือแห่งประเทศไทยและ
การท่าเรือแหลมฉบัง )
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แนวทำงแก้ไข

1. มีการประชุมหารือเพือ่ กาหนดโครงสร้าง
ใบกากับการขนย้ายสินค้าระหว่างกรมศุลกากรกับ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย เพือ่ กาหนดให้มี
รูปแบบโครงสร้างให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. กรมศุลกากรต้องประชาสัมพันธ์และ
ประสานงานให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการส่ง
ข้อมูลใบกากับการขนย้ายสินค้าผ่านNSWให้มี
ความรู้ความเข้าใจมากยิง่ ขึ้น

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนขับเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมำณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 /2561
ลำดับ

โครงกำร

สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน
เร็วกว่ำแผน หรือล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรดำเนินงำน

2.11 แผนงานการให้บริการระบบ NSW โดยการ
พัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐ ให้บริการ
แบบ G2G, G2B, และ B2B ข้ามประเทศผ่าน
NSW (กรมศุลกากร)

เป็นไปตามแผน

๑. อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และ
เวียดนาม เริ่มเชื่อมโยงข้อมูล ATIGA Form D
เพือ่ ใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร
ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๒. อาเซียนอยูร่ ะหว่างการเตรียมความพร้อมการ
แลกเปลี่ยนเอกสารใบขนสินค้าอาเซียน
(ACDD/export information) ซึ่งคาดว่าจะเริ่ม
ทดสอบเชื่อมโยงฯ ได้ภายในไตรมาสที่ ๔ ของปี
๒๕๖๑
๓. อาเซียนอยูร่ ะหว่างการเตรียมความพร้อมการ
แลกเปลี่ยนเอกสารใบรับรองสุขอนามัยพืช
(Phytosanitary Certificate) โดยหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องอยูร่ ะหว่างการพัฒนาระบบเพือ่ รองรับ
การทดสอบเชื่อมโยงฯ ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถทดสอบเชื่อมโยงฯ ได้ประมาณเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๑

2.12 โครงการบูรณาการสืบค้นข้อมูล 3 กรมภาษี
(Tax Search Engine) ระยะที่ 2 (สป.กค.)
2.13 ปรับปรุงระบบการให้บริการจ่ายแลกเหรียญ
กษาปณ์ (กรมธนารักษ์)
2.14 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของศูนย์ข้อมูลทีป่ รึกษาไทย (ศท.) (สบน.)
2.15 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ เข้าสู่ Mobile Platform
(สบน.)
2.16 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุน
การบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ ระยะที่
2 (สบน.)
2.17 โครงการพัฒนาระบบนาเข้าแผนงาน/โครงการ
เพือ่ จัดทาแผนการบริหารหนีส้ าธารณะ (สบน.)

เป็นไปตามแผน

อยูร่ ะหว่างตรวจรับโครงการ งวดที่ 2

2.18 โครงการปรับปรุงระบบการประมูลพันธบัตร
รัฐวิสาหกิจเป็นวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Bidding: e-Bidding) (สบน.)

ปัญหำอุปสรรค

1. การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลอาจไม่เป็นไป
ตามแผนงาน เนือ่ งจากขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ต่างประเทศ และผู้พัฒนา
ระบบ
๒. แนวทางการพัฒนาระบบ ขึ้นอยูก่ บั มติส่วน
ใหญ่ของประเทศสมาชิก อาจส่งผลให้ไม่สามารถ
ใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เต็มประสิทธิภาพ
และมั่นคงปลอดภัย
๓. การพัฒนาระบบให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างประเทศ อาจทาได้ล่าช้า เนือ่ งจากขาด
ปัจจัยด้านนโยบายจากผู้บริหารหน่วยงาน
ขาดบุคลากรและงบประมาณ

แนวทำงแก้ไข

๑. ผู้บริหารระดับสูงของอาเซียนและแต่ละ
ประเทศสมาชิก ควรผลักดันและสนับสนุนด้าน
ต่างๆ ให้การดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นไปตาม
แผนงาน
๒. ควรมีผู้รู้ และมีประสบการณ์ในการพัฒนา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาการตัดสินใจร่วมกันใน
แนวทางการพัฒนาระบบฯ เพือ่ ให้ระบบสนับสนุน
ผู้ใช้งานมากทีส่ ุด
๓. ควรมีการกาหนดนโยบายของประเทศ และ
กาหนดแผนงานของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม
และเล็งเห็นถึงความสาคัญในการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างประเทศให้เป็นผลสาเร็จ

-

-

เป็นไปตามแผน
(ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)
เป็นไปตามแผน
(ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)
เป็นไปตามแผน
(ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)

ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และครบถ้วนตามสัญญา
ดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และครบถ้วนตามสัญญา

-

-

เป็นไปตามแผน
(ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)

ดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และครบถ้วนตามสัญญา

-

-

จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผอ.สบน. อนุมัติดาเนินโครงการและร่าง TOR
เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 61

-

-

จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อยูร่ ะหว่างขออนุมัติดาเนินโครงการและร่าง TOR

-

-
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รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนขับเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมำณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 /2561
ลำดับ

โครงกำร

2.19 โครงการจัดทาระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS
Thai) (สป.กค.)
2.20 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
(e-Social Welfare) (กรมบัญชีกลาง)

สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน
เร็วกว่ำแผน หรือล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรดำเนินงำน

ปัญหำอุปสรรค

แนวทำงแก้ไข

เป็นไปตามแผน

-

-

-

ล่าช้ากว่าแผน

2.21 โครงการระบบสารองฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
(e-Social Welfare) (กรมบัญชีกลาง)
2.22 โครงการระบบรับชาระเงินกลางของบริการ
ภาครัฐ (e-Payment Protal of Government)
(กรมบัญชีกลาง)
2.23 โครงการระบบสารองระบบรับชาระเงินกลาง
ของบริการภาครัฐ (e-Payment Protal of
Government) (กรมบัญชีกลาง)
2.24 โครงการจัดหาอุปกรณ์ Token Key ทดแทนและ
เพิม่ เติม สาหรับใช้งานโครงการระบบจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจา (กรมบัญชีกลาง)

ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.25 โครงการปรับปรุงระบบ AFMIS เพือ่ รองรับระบบ
New GFMIS Thai และระบบอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(กรมบัญชีกลาง)
2.26 โครงการพัฒนาระบบการจัดการเคลื่อนย้าย
ข้อมูล (Archiving) ของระบบงาน e-GP
(กรมบัญชีกลาง)
2.27 โครงการพัฒนาระบบสารองสาหรับระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) (กรมบัญชีกลาง)

จะดาเนินการในปีงบประมาณ 2564

เป็นไปตามแผน

จะดาเนินการในปีงบประมาณ 2563

เป็นไปตามแผน
(ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)

อยูร่ ะหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 3 และ 4

ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว

ร่วมพิจารณาการปรับปรุงรูปแบบและเร่งให้มีการ
ดาเนินการทีเ่ ร็วขึ้น

-

อยูร่ ะหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 3 และ 4

-

-

จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2563

-

-

บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานตามสัญญา
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ทาการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559
-

-

-

-

-

-

-

-

-

เป็นไปตามแผน
(ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)
เป็นไปตามแผน

เป็นการพัฒนาระบบเพือ่ รองรับสวัสดิการต่าง ๆ
ทีม่ ีรูปแบบการจ่ายเงินเดิมทีแ่ ตกต่างกัน จึงต้องมี
การปรับปรุงแบบทีไ่ ด้ออกแบบไว้เดิมเพือ่ ให้
สามารถรองรับการจ่ายเงินแบบต่าง ๆ ได้
-

-

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานงวด 3
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2.28 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาล (Medical Benefit Database)
(กรมบัญชีกลาง)
2.29 โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริการ
ภาครัฐ เพือ่ บูรณาการข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
สาหรับโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา (กรมบัญชีกลาง)
2.30 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรมบัญชีกลาง)
2.31 โครงการสารสนเทศค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับบุคลากร
(กรมบัญชีกลาง)
2.32 โครงการจัดซื้อ SAN Storage ของระบบ
e-Pension (กรมบัญชีกลาง)

สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน
เร็วกว่ำแผน หรือล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรดำเนินงำน

ปัญหำอุปสรรค

แนวทำงแก้ไข

เป็นไปตามแผน

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานงวดที่ 3

-

-

เป็นไปตามแผน

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานงวดที่ 3

-

-

จะดาเนินการในปีงบประมาณ 2562

-

-

-

จะดาเนินการในปีงบประมาณ 2564

-

-

-

-

-

เป็นไปตามแผน
(ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)

2.33 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ (สป.กค)

ล่าช้ากว่าแผน

2.34 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณใน
ระบบออนไลน์ (สป.กค.)

เป็นไปตามแผน
(ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)

2.35 รับเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง (e-Complaint) (สป.กค.)

เป็นไปตามแผน
(ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)

บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานตามสัญญา
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ทาการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

ได้รับอนุมัติการขอใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษี
ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากสานัก
ท้องถิ่น 10 % ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ
แล้วเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 61 ตามหนังสือที่ กค
ลงวันที่ 25 ก.ย.
และอยู่
ส0201.2/570
านักงานปลัดกระทรวงการคลั
งมีป61
ระกาศ
เผยแพร่ข่าวสารการรับสมัครงานในระบบ
ออนไลน์ทเี่ ว็บไซต์กระทรวงการคลัง
www.mof.go.th คลิก ทีห่ วั ข้อ " ระบบรับสมัคร
ออนไลน์ " หรือ
http://paladmof.thaijobjob.com หัวข้อ " รับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย
เดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน " เผยแพร่เมื่อวันที่ 18
มิถุนายน 2561
ได้มีการทบทวนการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Complaint) เรียบร้อยแล้ว
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-

ดาเนินการปรับแผนการดาเนินงานใหม่

-

-

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนขับเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมำณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 /2561
ลำดับ

โครงกำร

2.36 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการ
สานักงาน (e-Office) (กรมธนารักษ์)

2.37 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สาหรับ
ให้บริการและพัฒนาแบบฟอร์มทีใ่ ห้บริการ
ประชาชน (กรมธนารักษ์)

สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน
เร็วกว่ำแผน หรือล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรดำเนินงำน

ปัญหำอุปสรรค

แนวทำงแก้ไข

จะดาเนินการในปีงบประมาณ 2562

อยูร่ ะหว่างการศึกษาวิเคราะห์เพือ่ พัฒนาโครงการ

-

-

1.ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังแล้ว
2.ได้บริษัทคู่สัญญาแล้ว (บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์
ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด)
3.บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

-

-

1. ได้ดาเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มทีพ่ ัฒนา
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่
1.1 กระบวนการการรับเรื่องร้องเรียน เช่น
การแจ้งให้รัฐวิสาหกิจชี้แจงข้อเท็จจริง การ
ติดตามความคืบหน้า การรายงานให้ผู้ร้องเรียน
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบเป็นต้น
1.2 กระบวนการจัดทาหนังสือทีเ่ กีย่ วข้องกับ
รัฐวิสาหกิจ เช่น หนังสือเชิญประชุมร่างข้อตกลง
รัฐวิสาหกิจ (3P) หนังสือจัดส่งบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ และการนาส่งข้อมูล
เกีย่ วกับการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
2. พัฒนาแบบฟอร์มเพิม่ เติม ได้แก่ การขออนุมัติ
ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ขออนุมัติเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ การ
ขอยืมเงินทดรองราชการการคืนเงินทดรองราชการ
และการขอความอนุเคราะห์อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม โดยจะนาเสนอผู้บริหารสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้
ความเห็นชอบในวันที่ 18 เมษายน 2561
3. ดาเนินการติดตั้งและได้เปิดใช้งานอย่างเป็น
ทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
โดยสามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์แล้ว

-

-

เร็วกว่าแผน

2.38 โครงการยกระดับแพลตฟอร์มเพือ่ การสนับสนุน
บริหารการจัดการภายในของสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
2.38.1 ระบบ e-Form

เป็นไปตามแผน
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ลำดับ

โครงกำร
2.38.2 ระบบ Tracking System

2.38.3 ระบบ e-สารบรรณ

2.39

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เพือ่ ทดแทนระบบเดิม (สศค.)

สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน
เร็วกว่ำแผน หรือล่ำช้ำกว่ำแผน)
เร็วกว่าแผน

เป็นไปตามแผน

เป็นไปตามแผน

ผลกำรดำเนินงำน

ปัญหำอุปสรรค

แนวทำงแก้ไข

1. ได้พัฒนาระบบ Tracking System และได้เปิดใช้งาน
ระบบอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วนั ที่ 20 ธันวาคม
2560
2. บุคลากรของสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจได้กรอกข้อมูลโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
ในระบบดังกล่าวตามรูปแบบและขั้นตอนที่กาหนด โดยได้
ใช้ในการติดตามความคืบหน้าของโครงการและการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณเสนอผู้บริหารได้ตามวัตถุประสงค์แล้ว
3. บุคลากรสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ได้กรอกข้อมูลโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารนาข้อมูลจากระบบดังกล่าว
ไปใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการ และใช้ในการติดตาม
ความคืบหน้าของโครงการเสนอผู้บริหารต่อไป

-

-

ได้ติดตั้งระบบ e-สารบรรณ บนเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรียบร้อยและพร้อมใช้งานแล้ว พร้อมทั้งดาเนินการ
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

-

-

- เปิดใช้งานระบบภายใต้โครงการฯ 3 ระยะ ดังนี้
- ระยะที่ 1 เปิดใช้จานวน 5 ระบบ ได้แก่ ระบบ
Web Portal, ระบบจองรถยนต์, ระบบจองห้อง
ประชุม, ระบบการบริหารโครงสร้างองค์กร
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง แลระบบบริการรับ
ปัญหาและรายงานผล (Help Desk) เปิดใช้งาน
จริงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
- ระยะที่ 2 เปิดใช้จานวน 2 ระบบ ได้แก่
ระบบบริหารวัสดุและครุภณ
ั ฑ์, ระบบขอจัดซื้อจัด
จ้าง เปิดใช้งานจริงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
- ระยะที่ 3 เปิดใช้จานวน 1 ระบบ ได้แก่
ระบบบริการงบประมาณ เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2561
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- การติดตาม ตรวจสอบ และบารุงรักษา
- กากับ ดูแล ประสานงาน ติดตาม และวางแผน
ระบบงานภายใต้โครงการฯ ภายหลังการตรวจรับ การดาเนินงานอย่างใกล้ชิดต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้การ
งาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสานงานสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทกี่ าหนด
อย่างต่อเนือ่ ง
- เร่งดาเนินการปรับปรุงและแก้ไขระบบงาน
ภายใต้โครงการฯ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนขับเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมำณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 /2561
ลำดับ

โครงกำร

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : สร้ำงควำมเชือ่ มัน่ ในกำรใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั
3.1 โครงการระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์
กระทรวงการคลัง (สป.กค.)
3.2 โครงการจ้างทีป่ รึกษาและจัดทามาตรฐานระบบ
ข้อมูลกลางและกาหนดมาตรฐานด้าน
สารสนเทศยกระดับการรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ (กรมธนารักษ์)

สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน
เร็วกว่ำแผน หรือล่ำช้ำกว่ำแผน)

เป็นไปตามแผน
จะดาเนินการในปีงบประมาณ 2562

ผลกำรดำเนินงำน

ปัญหำอุปสรรค

แนวทำงแก้ไข

ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากสานัก
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว
1.ผ่านการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนา
รักษ์
2.ศึกษาวิเคราะห์เพือ่ จัดทารายละเอียดโครงการ

-

-

-

-

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานงวดที่ 2

-

-

3.3 โครงการจ้างทีป่ รึกษาพัฒนานโยบายการกากับ
ดูแลและระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ และแผนบริหารความ
ต่อเนือ่ ง (กรมบัญชีกลาง)

เป็นไปตามแผน

3.4 โครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและ
ป้องกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศ
กรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)
3.5 โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้าน IT และ
ศึกษาการจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร
(Enterprise Architecture : EA)
(กรมบัญชีกลาง)
3.6 โครงการจ้างทีป่ รึกษาจัดทาแผนการย้ายและ
บริหารความเสี่ยงในการย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์
หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง
(กรมบัญชีกลาง)
3.7 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์
สารอง (Disaster Recovery Center) เพือ่
รองรับระบบสารสนเทศตามภารกิจหลักของ
กรมบัญชีกลางให้รองรับระบบบาเหน็จ บานาญ
และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และระบบ
AFMIS (กรมบัญชีกลาง)

เป็นไปตามแผน
(ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)

-

-

-

จะดาเนินการในปีงบประมาณ 2562

-

-

-

เป็นไปตามแผน

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานงวดที่ 3

-

-

เป็นไปตามแผน

อยูร่ ะหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3

-

-
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รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนขับเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมำณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 /2561
ลำดับ

โครงกำร

สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน
เร็วกว่ำแผน หรือล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรดำเนินงำน

ปัญหำอุปสรรค

แนวทำงแก้ไข

-

-

3.8 โครงการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ วิเคราะห์ภยั
คุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยและลักษณะ
พฤติกรรมทีอ่ ยูใ่ นข่ายผิดปกติ สาหรับระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธี
พิเศษ (กรมบัญชีกลาง)

เป็นไปตามแผน

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานงวด 7

3.9 โครงการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์สากล (สคร.) ประกอบแผนงานย่อย
ดังนี้

ล่าช้ากว่าแผน

1. ได้จัดทาร่างประกาศสานักงาน
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของกระทรวงดิจิทลั เพือ่
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง นโยบาย เศรษฐกิจและสังคม
และแนวปฏิบตั ิในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. ....
เรียบร้อยแล้ว
2. ได้จัดทาร่างแผนการบริหารความต่อเนือ่ งใน
สภาวะวิกฤต ด้านสารสนเทศ สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... โดยได้
รวมเนือ้ หาตามข้อ 3.8.2 - 3.8.5 ไว้ด้วยแล้ว
3. ได้นาเสนอร่างในข้อ 1 และ 2 ต่อผู้บริหาร
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ
เสนอต่อกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นทางการแล้ว

รอผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการและ
ประกาศใช้งานต่อไป

ดาเนินการจัดทาคาขอการจัดสรรงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ขอจัดสรรงบประมาณปี 2563

3.9.1 ร่างนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
3.9.2 ร่างนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการจัดทา
แผนการบริหารความต่อเนือ่ งในสภาวะวิกฤต
“Business Continuity Plan (BCP)” ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.9.3 ร่างนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการจัดทา
แผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : บูรณำกำรและยกระดับโครงสร้ำงพืน้ ฐำนเทคโนโลยีดจิ ิทลั
4.1 โครงการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์
ล่าช้ากว่าแผน
กระทรวงการคลัง (MoF Cloud) (สป.กค.)
4.2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์
คอมพิวเตอร์หลักและคอมพิวเตอร์สารอง
กระทรวงการคลัง (สป.กค.)
4.3 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เพิม่ เติมและทดแทนของเดิม (กรมธนารักษ์)

เป็นไปตามแผน

ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากสานัก
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ล่าช้ากว่าแผน

1.ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังแล้ว
2.อยูร่ ะหว่างการดาเนินการทางพัสดุ

4.4 โครงการจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ จัดทาศูนย์
คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ (กรมธนารักษ์)

เป็นไปตามแผน

ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากสานัก
งบประมาณ
-

อยูร่ ะหว่างเซ็นสัญญา

-

-

-

-

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนขับเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมำณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 /2561
ลำดับ

โครงกำร

4.5 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยง
ระบบเครือข่ายระหว่างส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค (กรมธนารักษ์)

สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน
เร็วกว่ำแผน หรือล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรดำเนินงำน

เป็นไปตามแผน

1.ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณปีงบประมาณ
2562
2.อยูร่ ะหว่างการดาเนินงาน TOR

4.6 โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
(กรมธนารักษ์)

เป็นไปตามแผน

1.ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังแล้ว
2.อยูร่ ะหว่างบริษัทฯ ดาเนินการตามสัญญา

4.7 โครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
(Data Center) ของกรมบัญชีกลาง
(กรมบัญชีกลาง)
4.8 โครงการระบบเครือข่ายและรักษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศสาหรับศูนย์คอมพิวเตอร์
หลัก (Data Center) กรมบัญชีกลาง
(กรมบัญชีกลาง)
4.9 โครงการย้ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไปศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data
Center) ของกรมบัญชีกลาง ตาบลบางปรอก
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (กรมบัญชีกลาง)

ล่าช้ากว่าแผน

ตรวจรับงานแล้ว 21 งวด

ปัญหำอุปสรรค

แนวทำงแก้ไข

-

-

*** หมำยเหตุ กรมธนารักษ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
ระบบ Internet และ Intranet

4.10 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
ของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(กรมบัญชีกลาง)

จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-

จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-

ล่าช้ากว่าแผน

อยูร่ ะหว่างการรอแจ้งผลการขยายเวลาการใช้เงิน
จากสานักงานงานกระทรวงการคลังอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาให้ใช้พนื้ ทีด่ าเนินการจากสานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง
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มีความขัดแย้งของแบบการก่อสร้าง และต้องมี
การแก้ไขเป็นระยะ ๆ
-

ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากสานัก
งบประมาณ

ประสานผู้ออกแบบเพือ่ ทาการแก้ไขแบบให้
สอดคล้องกัน
-

-

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนขับเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมำณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 /2561
ลำดับ

โครงกำร

สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน
เร็วกว่ำแผน หรือล่ำช้ำกว่ำแผน)

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

เป็นไปตามแผน

4.12 โครงการทดแทนอุปกรณ์ปอ้ งกันเครือข่ายชั้น
ภายใน (internal firewall) เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเสมือน
และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.)

เร็วกว่าแผน

4.13 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศสาหรับ
จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อาคารสานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ (อาคาร
ใหม่) (สบน.)
4.14 โครงการจัดทาศูนย์ปฏิบตั ิการด้านการเงินด้วย
จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิธีอิเล็กทรอนิกส์ (BOT-EFS) (สบน.)
ยุทธศำสตร์ที่ 5 :พัฒนำบุคลำกรให้มสี มรรถนะด้ำนเทคโนโลยีดจิ ิทลั
5.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ พัฒนา
เป็นไปตามแผน
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics (สป.กค.)
5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี
เป็นไปตามแผน
ดิจิทลั (สป.กค.)
5.3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ พัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญดิจิทลั ยุค Digital Economy (สป.กค.)
5.4 โครงการจ้างทีป่ รึกษาพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั
(Skill Set) ของข้าราชการและบุคลากร
กรมธนารักษ์ (กรมธนารักษ์)
5.5 โครงการจัดทาห้องปฏิบตั ิการ GFMIS-TR
Training center (สบน.)

เป็นไปตามแผน
เป็นไปตามแผน

ผลกำรดำเนินงำน

ปัญหำอุปสรรค

แนวทำงแก้ไข

ดาเนินการตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 8
มิถุนายน 2561
ดาเนินการตรวจรับงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 16
สิงหาคม 2561
ดาเนินการตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 10
กันยายน 2561

-

-

ได้ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ปอ้ งกันเครือข่ายชั้น
ภายใน (Internal Firewall) ของสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดย
อุปกรณ์ดังกล่าวได้ใช้งานป้องกันเครือข่ายชั้น
ภายในตามวัตถุประสงค์แล้ว

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการประกอบไปด้วย 1 หลักสูตร
ดาเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้น 1 หลักสูตร
โครงการประกอบไปด้วย 14 หลักสูตร
ดาเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้น 14 หลักสูตร

-

-

-

-

โครงการประกอบไปด้วย 3 หลักสูตร
ดาเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้น 3 หลักสูตร
ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

-

-

-

-

-

-

จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-
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