
ล ำดบั โครงกำร สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน 
เรว็กว่ำแผน หรอืล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข

1.1 โครงการพัฒนาศูนยก์ระจายข้อมูลขนาดใหญ่
ด้านเศรษฐกจิการเงินการคลัง (Fiscal Big Data
 Service Transform Center) (สป.กค.)

ล่าช้ากว่าแผน - ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากส านกั
งบประมาณ

-

1.2 โครงการบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกจิ
การเงินคลังสาธารณะ (MoF Open Data 
Services) (สป.กค.)

เปน็ไปตามแผน อยูร่ะหว่างตรวจรับโครงการ งวดที ่2 - -

1.3 โครงการศูนยบ์ริหารจัดการราคาประเมิน
ทรัพยสิ์นแหง่ชาติ (National Property 
Valuation Management Center) (กรมธนา
รักษ์)

จะด าเนนิการในปงีบประมาณ 2562 1.ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการคอมพิวเตอร์
กระทรวงการคลังแล้ว  
2. อยูร่ะหว่างการจัดท า TOR

- -

1.4 โครงการจัดท าระบบเว็บไซต์ของส านกังาน
บริหารหนีส้าธารณะเพือ่รองรับยทุธศาสตร์
รัฐบาลดิจิทลั (สบน.)

เปน็ไปตามแผน
(ด าเนนิการเสร็จส้ินแล้ว)

ด าเนนิงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และครบถ้วนตามสัญญา

- -

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

จะด าเนนิการในปงีบประมาณ 2563 - - -

1.6 โครงการพัฒนาศูนยป์ฏบิติัการข้อมูลหนี้
สาธารณะ (PDMO-DOC) (สบน.)

จะด าเนนิการในปงีบประมาณ 2564 - - -

1.7 โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนงานและ
ข้อมูลด้านหนีส้าธารณะใหร้องรับเทคโนโลยทีี่
เกีย่วข้องกบัการเงิน (Financial Technology: 
Fin-Tech) (สบน.)

เปน็ไปตามแผน
(ด าเนนิการเสร็จส้ินแล้ว)

ด าเนนิงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และครบถ้วนตามสัญญา

- -

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนขบัเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ ำปีงบประมำณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 /2561

ยทุธศำสตร์ที ่1 : ยกระดบักำรใชป้ระโยชน์จำกกำรบรูณำกำรขอ้มลูเศรษฐกิจกำรเงินกำรคลังดว้ยเทคโนโลยดีจิิทลั
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ล ำดบั โครงกำร สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน 
เรว็กว่ำแผน หรอืล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนขบัเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ ำปีงบประมำณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 /2561

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและชุดข้อมูล 
(Dataset) ในความรับผิดชอบของ สคร. เพือ่
รองรับการเปดิเผยข้อมูล (Open data) และ
การบรูณาการข้อมูล (สคร.)

1.8 เปน็ไปตามแผน - -1. ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิได้
ลงนามในสัญญาจ้างเลขที ่176/2560 ลงวันที ่
29 ธันวาคม 2560 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ
อิเล็กทรอนกิส์ -รัฐวิสาหกจิ (GFMIS-SOE) ด้าน
ฐานข้อมูลหลักทรัพยข์องรัฐและการร่วมลงทนุใน
กจิการของรัฐ กบั บริษัท เอไจล์ แร็พ จ ากดั เพือ่
ร่วมด าเนนิโครงการดังกล่าว
2. ได้ด าเนนิการออกแบบระบบ ขั้นตอนการ
ท างาน เพือ่เตรียมพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านหลักทรัพยข์องรัฐ และด้านการ
ร่วมลงทนุในกจิการของรัฐพร้อมปรับปรุง
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านรัฐวิสาหกจิเรียบร้อยแล้ว
3. ได้มีการลงนามแกไ้ขสัญญาเพิม่เติม เนือ่งจาก
มีการเพิม่รายละเอียดงานของงวดที ่3 และ 4 
พร้อมทัง้ได้มีการแกไ้ขระยะเวลาทีส่่งมอบงาน
ออกไปเปน็เวลา 60 วัน นบัถัดจากวันครบก าหนด
ในสัญญาเดิม (รวมเปน็ 315 วัน) ตามสัญญา
เลขที่94/2561 ลงวันที ่15 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 
4. ได้ตรวจรับงานและเบกิจ่ายเงินงวดที ่3 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที ่26 กนัยายน 2561
5. ปจัจุบนัอยูร่ะหว่างการทดสอบระบบและ
เตรียมฝึกอบรมการใช้งาน โดยก าหนดส่งมอบงาน
งวดที ่4 (งวดสุดทา้ย) ในวันที ่9 พฤศจิกายน 
2561
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ล ำดบั โครงกำร สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน 
เรว็กว่ำแผน หรอืล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนขบัเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ ำปีงบประมำณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 /2561

2.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบศูนย์
ปฏบิติัการ (Department Operation Center :
 DOC) บน Private Cloud พร้อมระบบส ารอง
ข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน ส านกังานเศรษฐกจิการคลัง
 (สศค.)

เปน็ไปตามแผน ด าเนนิการตามปกติ  - ข้อมูลต้นทางมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบของ
ข้อมูล ท าใหข้้อมูลทีน่ าเข้าไม่สม่ าเสมอ และมี
ข้อมูลปจัจุบนัทีผิ่ดพลาด

 - เร่งด าเนนิงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
บริการฐานข้อมูลกลางด้านเศรษฐกจิการคลัง 
ระยะที ่2 (DOC Phase II) ด้วยการน าเทคโนโลย ี
Big Data มารองรับเปน็รากฐานของการออกแบบ 
โดยใช้แนวทาง Predictive Analytics เพือ่ใหเ้กดิ
ประโยชนสู์งสุดในการเชื่อมโยงกบัรายงานสรุปผล 
(Dashboard) ทางเศรษฐกจิ เพือ่เฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนข้อมูลทีส่ าคัญทางเศรษฐกจิ โดยเร่ง
ด าเนนิการแกไ้ขการ น าเข้าข้อมูลทีถู่กต้อง

2.2 โครงการ MOF Tax SSO ระยะที ่2  (สป.กค.) เปน็ไปตามแผน อยูใ่นระหว่างศึกษา และวิเคราะหโ์ครงการ โครงการนีเ้ปน็โครงการต่อเนือ่ง ซ่ึงโครงการระยะ
ที ่1 เปดิใช้งานไปเมื่อวันที ่7 กนัยายน 2561

-

2.3 โครงการพัฒนาระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนกิส์ โดยผ่านช่องทางการใหบ้ริการ
ของธนาคาร (กรมศุลกากร)

เปน็ไปตามแผน 1. จัดสัมมนา ใหผู้้ประกอบการและตัวแทนทัง้
ภาครัฐและเอกชน เจ้าหนา้ทีธ่นาคาร เมื่อวัน
พฤหสับดีที ่23 สิงหาคม 2561 หวัข้อสัมมนา 
"Digital Customs 2018” 
2. ก าหนดใหเ้ร่ิมใช้งานระบบ เดือนตุลาคม 2561

อยูร่ะหว่างน าส่งร่างบนัทกึข้อตกลง (MOU) 
ใหส้ านกัอัยการฯ และการพิจารณาการอนมุัติขอ
เปดิบญัชีธนาคาร ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนกิส์
จากกรมบญัชีกลาง

-

ยทุธศำสตร์ที ่2 : ยกระดบักระบวนกำรท ำงำนดว้ยเทคโนโลยดีจิิทลั
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ล ำดบั โครงกำร สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน 
เรว็กว่ำแผน หรอืล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนขบัเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ ำปีงบประมำณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 /2561

2.4 - -ด าเนนิการขึ้นใหบ้ริการแบบดังนี้
1.แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54 
(1) (4) และ 55 แหง่พระราชบญัญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ภส.03-07)
2.แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54 
(3) แหง่พระราชบญัญัติภาษีสรรพสามิต พ .ศ. 
2560 (ภส.03-08) 
3.แบบค าขออนญุาตลงทะเบยีนเปน็ผู้ยืน่แบบ
รายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็และ
ช าระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็หรือผู้
ใหบ้ริการรับช าระเงิน (ภส.03-11)
4.แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า มาตรา 18 
แหง่พระราชบญัญัติภาษีสรรพสามิต พ .ศ. 2560 
(ภส.02-01)
5.แบบค าขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามาตรา 103 
แหง่พระราชบญัญัติภาษีสรรพสามิต พ .ศ. 2560 
(ภส.05-01)
6.แบบรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการ
ผลิตสินค้าทีจ่ะลดหยอ่นภาษีสรรพสามิต ตาม
มาตรา 105 แหง่พระราชบญัญัติภาษีสรรพสามิต
 พ.ศ. 2560 (ภส.05-02)
7.ค าขอยกเว้นภาษีส าหรับสินค้าทีน่ าไปใช้เปน็
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตาม
มาตรา 106 แหง่พระราชบญัญัติภาษีสรรพสามิต
 พ.ศ. 2560 (ภส.05-04)
8.แบบค าขอหกัลดหยอ่นภาษีสรรพสามิตส าหรับ
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตาม
มาตรา 105 แหง่พระราชบญัญัติภาษีสรรพสามิต
 พ.ศ. 2560 (ภส.05-03)
9.รายงานประจ าเดือนการส่งออกนอก
ราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร 
ตามมาตรา 103
10.แบบแจ้งสูตรหรือกรรมวิธีการผลิต
11.รายงานสินค้าทีข่อยกเว้นภาษีเพือ่ใช้เปน็
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า

ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานธุรกรรมทาง
อินเทอร์เนต็ (ส่วนพัฒนารูปแบบ e-Form ให้
รองรับพระราชบญัญัติภาษีสรรพสามิตใหม่) 
(กรมสรรพสามิต)

เปน็ไปตามแผน
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ล ำดบั โครงกำร สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน 
เรว็กว่ำแผน หรอืล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนขบัเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ ำปีงบประมำณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 /2561

2.5 ระบบจัดส่งหนงัสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนกิส์ที่
เกีย่วกบัภาษีสรรพากรถึงผู้เสียภาษี 
(กรมสรรพากร)

ล่าช้ากว่าแผน ชะลอการพัฒนาระบบจัดส่งหนงัสือหรือเอกสาร
อิเล็กทรอนกิส์

เนือ่งจากยงัไม่มีข้อกฎหมายรองรับกรณีที่
สามารถส่งหนงัสือแจ้งคืนเงินภาษีอากร (ค.21) 
เปน็อิเล็กทรอนกิส์ใหแ้กผู้่เสียภาษีอากรได้ 
เพราะถือเปน็เอกสารค าส่ังทางปกครอง
ทีผู้่เสียภาษีอากรสามารถใช้ในการอุทธรณ์ได้
ตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดหลังจาก
ได้รับเอกสาร

ต้องมีกฎหมายรับรองการปฏบิติั

2.6 พัฒนาระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่
นกัทอ่งเทีย่ว e-VRT (กรมสรรพากร)

ล่าช้ากว่าแผน อยูร่ะหว่างทบทวนโครงการระบบงานคืน
ภาษีมูลค่าเพิม่ใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่ว e-VRT

การชะลอการด าเนนิโครงการในไตรมาสที ่
3/2561 เนือ่งจากกรมสรรพากรเร่งด าเนนิการ
ตามนโยบายรัฐบาลในการต้ังจุดคืนภาษีมูลค่าเพิม่ 
(VAT) ใหน้กัทอ่งเทีย่วในตัวเมือง หรือ ณ จุดขาย
ของ

-

2.7 โครงการพัฒนากระบวนงานกรรมวิธี VAT 
(กรมสรรพากร)

ล่าช้ากว่าแผน รวบรวมปญัหาและการใช้งานระบบงานเดิม - -

2.8 โครงการพัฒนาระบบการยืน่แบบภาษีหกั ณ ที่
จ่ายด้วยเทคโนโลยดิีจิทลั (กรมสรรพากร)

เปน็ไปตามแผน - เปดิใหบ้ริการยืน่ค าขอแกไ้ขข้อมูลภาษีเงินได้
หกั ณ ทีจ่่าย (ป.ป.01) ด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์
- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซ้ือระบบ 
e-Payment

- -

2.9 โครงการพัฒนาระบบการบริจาคด้วย
อิเล็กทรอนกิส์ (กรมสรรพากร)

เร็วกว่าแผน
(ด าเนนิการเสร็จส้ินแล้ว)

กรมสรรพากรพัฒนาระบบบริจาคอิเล็กทรอนกิส์
(e-Donation) 
และได้เปดิใหห้นว่ยรับบริจาคลงทะเบยีนเพือ่ใช้
งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนกิส์
ได้ต้ังแต่วันที ่27 มีนาคม 2561 เปน็ต้นไป

สถานศึกษาและศาสนสถานมีจ านวนมากและบาง
แหง่ยงัไม่เข้าใจในหลักการและการใช้งานระบบ
บริจาคอิเล็กทรอนกิส์

มอบหมายใหม้ีเจ้าหนา้ทีป่ระสานงาน (Contact 
Person) เกีย่วกบัระบบบริจาคอิเล็กทรอนกิส์ 
ประจ าส านกังานสรรพากรพืน้ที ่เพือ่ใหม้ี
เจ้าหนา้ทีท่ีส่ามารถใหค้วามรู้ สร้างความเข้าใจแก่
หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมถึงสถานศึกษาและ  
ศาสนสถานในทกุจังหวัดทัว่ประเทศ
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ล ำดบั โครงกำร สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน 
เรว็กว่ำแผน หรอืล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนขบัเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ ำปีงบประมำณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 /2561

2.10 โครงการตัดบญัชีใบก ากบัการขนยา้ยสินค้าแบบ
อัตโนมัติ (กรมศุลกากร)

  โครงการได้ด าเนนิการแล้วเสร็จเร็วกว่าแผนทีว่าง
ไว้ โดยระบบ e-Matching ได้เร่ิมติดต้ังน าร่องการ
ใช้งานจริง ณ ส านกังานศุลกากรทา่เรือกรุงเทพ 
(สทก.) และส านกังานศุลกากรทา่เรือแหลมฉบงั 
(สทบ.) กบัหนว่ยงานทา่เรือทีเ่กีย่วข้อง ดังนี้
- ทา่เรือเอกชน บริษัท เคอร่ี สยามซีพอร์ต จ ากดั 
เมื่อวันที ่31 สิงหาคม 2560
- การทา่เรือแหง่ประเทศไทย เมื่อวันที ่1 กนัยายน
 2560
- การทา่เรือแหลมฉบงั เมื่อวันที ่6 กนัยายน 
2560 
หลังจากการติดต้ังและเร่ิมใช้งานระบบการตัด
บญัชีใบก ากบัการขนยา้ยสินค้าอัตโนมัติ 
(e-Matching) 
3 เดือนทีผ่่านมา ในช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม – 
ธันวาคม 2560 พบว่า สามารถลดปริมาณ
เอกสารใบก ากบัการขนยา้ยสินค้าต่อเดือนได้ ดังนี้
 ส านกังานศุลกากรทา่เรือกรุงเทพ (สทก.) ลด
ปริมาณเอกสารได้ 36,825 ฉบบั/เดือน คิดเปน็ 
99.15% ของการตัดบญัชีใบก ากบัฯใน สทก., 
ส านกังานศุลกากรทา่เรือแหลมฉบงั (สทบ.) ลด
ปริมาณเอกสารได้ 180,228 ฉบบั/เดือน คิดเปน็
 83.16% ของการตัดบญัชีใบก ากบัฯใน สทบ. 
และทา่เรือเอกชน 
บ.เคอร่ี สยามซีพอร์ต จ ากดั (สทบ.) ลดปริมาณ
เอกสารได้ 19,406 ฉบบั/เดือน คิดเปน็ 
99.14% ของการตัดบญัชีใบก ากบัฯในทา่เรือ
เอกชน บ.เคอร่ี สยามซีพอร์ต จ ากดั (สทบ.)

1. การก าหนดโครงสร้างใบก ากบัการขนยา้ย
สินค้าทีใ่ช้ส าหรับเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูล
ระหว่างกรมศุลกากรและการทา่เรือมีความ
ซับซ้อนมากเนือ่งจากไม่ได้ใช้โครงสร้างมาตรฐาน
ข้อมูลเดียวกนัท าใหต้้องใช้เวลามากในการ
ก าหนดใหม้ีรูปแบบโครงสร้างใหเ้ปน็มาตรฐาน
เดียวกนัเพือ่ใหส้ามารถแลกเปล่ียนข้อมูลและน า
ข้อมูลไปใช้ใหเ้กดิประโยชนก์บัหนว่ยงานของ
ตนเองได้ 
2. ผู้ประกอบการผู้รับผิดชอบการบรรจุบางรายยงั
ขาดความเข้าใจในการจัดส่งข้อมูลใบก ากบัการขน
ยา้ยสินค้าผ่านระบบNSWใหก้บัผู้ประกอบการ
ท าเนยีบทา่เรือ(การทา่เรือแหง่ประเทศไทยและ
การทา่เรือแหลมฉบงั) 

1. มีการประชุมหารือเพือ่ก าหนดโครงสร้าง
ใบก ากบัการขนยา้ยสินค้าระหว่างกรมศุลกากรกบั
การทา่เรือแหง่ประเทศไทย เพือ่ก าหนดใหม้ี
รูปแบบโครงสร้างใหเ้ปน็มาตรฐานเดียวกนั 
2. กรมศุลกากรต้องประชาสัมพันธ์และ
ประสานงานใหค้วามรู้แกผู้่ประกอบการในการส่ง
ข้อมูลใบก ากบัการขนยา้ยสินค้าผ่านNSWใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจมากยิง่ขึ้น

เร็วกว่าแผน
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ล ำดบั โครงกำร สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน 
เรว็กว่ำแผน หรอืล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนขบัเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ ำปีงบประมำณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 /2561

2.11 แผนงานการใหบ้ริการระบบ NSW โดยการ
พัฒนาระบบของหนว่ยงานภาครัฐ ใหบ้ริการ
แบบ G2G, G2B, และ B2B ข้ามประเทศผ่าน 
NSW  (กรมศุลกากร)

เปน็ไปตามแผน
 

๑. อินโดนเีซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และ
เวียดนาม เร่ิมเชื่อมโยงข้อมูล ATIGA Form D 
เพือ่ใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร
ได้ต้ังแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ เปน็ต้นไป 
๒. อาเซียนอยูร่ะหว่างการเตรียมความพร้อมการ
แลกเปล่ียนเอกสารใบขนสินค้าอาเซียน 
(ACDD/export information) ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิม
ทดสอบเชื่อมโยงฯ ได้ภายในไตรมาสที ่๔ ของป ี
๒๕๖๑
๓. อาเซียนอยูร่ะหว่างการเตรียมความพร้อมการ
แลกเปล่ียนเอกสารใบรับรองสุขอนามัยพืช 
(Phytosanitary Certificate) โดยหนว่ยงานที่
เกีย่วข้องอยูร่ะหว่างการพัฒนาระบบเพือ่รองรับ
การทดสอบเชื่อมโยงฯ ต่อไป ซ่ึงคาดว่าจะ
สามารถทดสอบเชื่อมโยงฯ ได้ประมาณเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๑

1. การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลอาจไม่เปน็ไป
ตามแผนงาน เนือ่งจากขึ้นอยูก่บัความพร้อมของ
หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง ต่างประเทศ และผู้พัฒนา
ระบบ
๒. แนวทางการพัฒนาระบบ ขึ้นอยูก่บัมติส่วน
ใหญ่ของประเทศสมาชิก อาจส่งผลใหไ้ม่สามารถ
ใช้งานระบบอิเล็กทรอนกิส์ได้เต็มประสิทธิภาพ
และมั่นคงปลอดภยั
๓. การพัฒนาระบบใหร้องรับการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างประเทศ อาจท าได้ล่าช้า เนือ่งจากขาด
ปจัจัยด้านนโยบายจากผู้บริหารหนว่ยงาน 
ขาดบคุลากรและงบประมาณ

๑. ผู้บริหารระดับสูงของอาเซียนและแต่ละ
ประเทศสมาชิก ควรผลักดันและสนบัสนนุด้าน
ต่างๆ ใหก้ารด าเนนิการเชื่อมโยงข้อมูลเปน็ไปตาม
แผนงาน
๒. ควรมีผู้รู้ และมีประสบการณ์ในการพัฒนา
ระบบอิเล็กทรอนกิส์ท าการตัดสินใจร่วมกนัใน
แนวทางการพัฒนาระบบฯ เพือ่ใหร้ะบบสนบัสนนุ
ผู้ใช้งานมากทีสุ่ด
๓. ควรมีการก าหนดนโยบายของประเทศ และ
ก าหนดแผนงานของหนว่ยงานอยา่งเปน็รูปธรรม
และเล็งเหน็ถึงความส าคัญในการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างประเทศใหเ้ปน็ผลส าเร็จ

2.12 โครงการบรูณาการสืบค้นข้อมูล 3 กรมภาษี 
(Tax Search Engine) ระยะที ่2 (สป.กค.)

เปน็ไปตามแผน อยูร่ะหว่างตรวจรับโครงการ งวดที ่2 - -

2.13 ปรับปรุงระบบการใหบ้ริการจ่ายแลกเหรียญ
กษาปณ์ (กรมธนารักษ์)

เปน็ไปตามแผน
(ด าเนนิการเสร็จส้ินแล้ว)

ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2.14 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของศูนยข์้อมูลทีป่รึกษาไทย (ศท.) (สบน.)

เปน็ไปตามแผน
(ด าเนนิการเสร็จส้ินแล้ว)

ด าเนนิงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และครบถ้วนตามสัญญา

 -  -

2.15 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ
อิเล็กทรอนกิส์เพือ่เข้าสู่ Mobile Platform 
(สบน.)

เปน็ไปตามแผน
(ด าเนนิการเสร็จส้ินแล้ว)

ด าเนนิงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และครบถ้วนตามสัญญา

2.16 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุ
การบริหารจัดการโครงการลงทนุภาครัฐ ระยะที่
 2 (สบน.)

เปน็ไปตามแผน
(ด าเนนิการเสร็จส้ินแล้ว)

ด าเนนิงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และครบถ้วนตามสัญญา

 -  -

2.17 โครงการพัฒนาระบบน าเข้าแผนงาน/โครงการ
เพือ่จัดท าแผนการบริหารหนีส้าธารณะ  (สบน.)

จะด าเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ผอ.สบน. อนมุัติด าเนนิโครงการและร่าง TOR 
เมื่อวันที ่27 ก.ย. 61

 -  -

2.18 โครงการปรับปรุงระบบการประมูลพันธบตัร
รัฐวิสาหกจิเปน็วิธีอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic 
Bidding:  e-Bidding) (สบน.)

จะด าเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 อยูร่ะหว่างขออนมุัติด าเนนิโครงการและร่าง TOR  -  -
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ล ำดบั โครงกำร สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน 
เรว็กว่ำแผน หรอืล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนขบัเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ ำปีงบประมำณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 /2561

2.19 โครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิส์ใหม่ (New GFMIS 
Thai) (สป.กค.)

เปน็ไปตามแผน - - -

2.20 โครงการบรูณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 
(e-Social Welfare) (กรมบญัชีกลาง)

ล่าช้ากว่าแผน อยูร่ะหว่างการตรวจรับงานงวดที ่3 และ 4 เปน็การพัฒนาระบบเพือ่รองรับสวัสดิการต่าง ๆ 
ทีม่ีรูปแบบการจ่ายเงินเดิมทีแ่ตกต่างกนั จึงต้องมี
การปรับปรุงแบบทีไ่ด้ออกแบบไว้เดิมเพือ่ให้
สามารถรองรับการจ่ายเงินแบบต่าง ๆ ได้

ร่วมพิจารณาการปรับปรุงรูปแบบและเร่งใหม้ีการ
ด าเนนิการทีเ่ร็วขึ้น

2.21 โครงการระบบส ารองฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 
(e-Social Welfare) (กรมบญัชีกลาง)

ด าเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว  -  -

2.22 โครงการระบบรับช าระเงินกลางของบริการ
ภาครัฐ (e-Payment Protal of Government) 
(กรมบญัชีกลาง)

เปน็ไปตามแผน อยูร่ะหว่างการตรวจรับงานงวดที ่3 และ 4 - -

2.23 โครงการระบบส ารองระบบรับช าระเงินกลาง
ของบริการภาครัฐ (e-Payment Protal of 
Government) (กรมบญัชีกลาง)

จะด าเนนิการในปงีบประมาณ 2563 จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ในปงีบประมาณ 2563

 -  -

2.24 โครงการจัดหาอุปกรณ์ Token Key ทดแทนและ
เพิม่เติม ส าหรับใช้งานโครงการระบบจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า (กรมบญัชีกลาง)

เปน็ไปตามแผน
(ด าเนนิการเสร็จส้ินแล้ว)

บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานตามสัญญา
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ท าการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที ่26 ธันวาคม 2559

 -  -

2.25 โครงการปรับปรุงระบบ AFMIS เพือ่รองรับระบบ
 New GFMIS Thai และระบบอื่นๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
(กรมบญัชีกลาง)

จะด าเนนิการในปงีบประมาณ 2564 - - -

2.26 โครงการพัฒนาระบบการจัดการเคล่ือนยา้ย
ข้อมูล (Archiving) ของระบบงาน e-GP 
(กรมบญัชีกลาง)

เปน็ไปตามแผน
(ด าเนนิการเสร็จส้ินแล้ว)

- - -

2.27 โครงการพัฒนาระบบส ารองส าหรับระบบการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ 
(e-GP) (กรมบญัชีกลาง)

เปน็ไปตามแผน อยูร่ะหว่างด าเนนิงานงวด 3 - -
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ล ำดบั โครงกำร สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน 
เรว็กว่ำแผน หรอืล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนขบัเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ ำปีงบประมำณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 /2561

2.28 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเบกิจ่ายค่า
รักษาพยาบาล (Medical Benefit Database) 
(กรมบญัชีกลาง)

เปน็ไปตามแผน อยูร่ะหว่างด าเนนิงานงวดที ่3 - -

2.29 โครงการเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลการบริการ
ภาครัฐ เพือ่บรูณาการข้อมูลบคุลากรภาครัฐ 
ส าหรับโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า (กรมบญัชีกลาง)

เปน็ไปตามแผน อยูร่ะหว่างด าเนนิงานงวดที ่3 - -

2.30 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ของกรมบญัชีกลาง 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  (กรมบญัชีกลาง)

จะด าเนนิการในปงีบประมาณ 2562 - - -

2.31 โครงการสารสนเทศค่าใช้จ่ายเกีย่วกบับคุลากร 
(กรมบญัชีกลาง)

จะด าเนนิการในปงีบประมาณ 2564 - - -

2.32 โครงการจัดซ้ือ SAN Storage  ของระบบ 
e-Pension (กรมบญัชีกลาง)

เปน็ไปตามแผน
(ด าเนนิการเสร็จส้ินแล้ว)

บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานตามสัญญา
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ท าการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที ่30 มีนาคม 2560

 -  -

2.33 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ 
ผ่านเทคโนโลยคีลาวด์ (สป.กค)

ล่าช้ากว่าแผน ได้รับอนมุัติการขอใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเกบ็ภาษี
ทอ้งถิ่น 10 % ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
 แล้วเมื่อวันที ่21 ก.ย. 61 ตามหนงัสือที ่กค 
0201.2/570 ลงวันที ่25 ก.ย. 61 และอยู่

ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากส านกั
งบประมาณ

ด าเนนิการปรับแผนการด าเนนิงานใหม่

2.34 การรับสมัครสอบคัดเลือกบคุคลเปน็ลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณใน
ระบบออนไลน ์(สป.กค.)

เปน็ไปตามแผน
(ด าเนนิการเสร็จส้ินแล้ว)

ส านกังานปลัดกระทรวงการคลังมีประกาศ
เผยแพร่ข่าวสารการรับสมัครงานในระบบ
ออนไลนท์ีเ่ว็บไซต์กระทรวงการคลัง 
www.mof.go.th คลิก ทีห่วัข้อ " ระบบรับสมัคร
ออนไลน ์" หรือ 
http://paladmof.thaijobjob.com หวัข้อ " รับ
สมัครสอบคัดเลือกบคุคลเปน็ลูกจ้างชั่วคราวราย
เดือนจากเงินนอกงบประมาณ ต าแหนง่เจ้าหนา้ที่
วิเคราะหน์โยบายและแผน " เผยแพร่เมื่อวันที ่18
 มิถุนายน 2561

- -

2.35 รับเร่ืองราวร้องทกุข์ ส านกังานปลัด
กระทรวงการคลัง (e-Complaint) (สป.กค.)

เปน็ไปตามแผน
(ด าเนนิการเสร็จส้ินแล้ว)

ได้มีการทบทวนการให้บริการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ใน
รูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Complaint) เรียบร้อยแล้ว

- -
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ล ำดบั โครงกำร สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน 
เรว็กว่ำแผน หรอืล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนขบัเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ ำปีงบประมำณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 /2561

2.36 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์และการจัดการ
ส านกังาน (e-Office) (กรมธนารักษ์)

จะด าเนนิการในปงีบประมาณ 2562 อยูร่ะหว่างการศึกษาวิเคราะหเ์พือ่พัฒนาโครงการ - -

2.37 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ส าหรับ
ใหบ้ริการและพัฒนาแบบฟอร์มทีใ่หบ้ริการ
ประชาชน (กรมธนารักษ์)

เร็วกว่าแผน 1.ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังแล้ว
2.ได้บริษัทคู่สัญญาแล้ว (บริษัท ซินเนอร์ร่ี คอร์
ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั)
3.บริษัทส่งมอบงานงวดที ่1 เรียบร้อยแล้ว

- -

2.38 โครงการยกระดับแพลตฟอร์มเพือ่การสนบัสนนุ
บริหารการจัดการภายในของส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ (สคร.)

2.38.1 ระบบ e-Form เปน็ไปตามแผน 1. ได้ด าเนนิการปรับปรุงแบบฟอร์มทีพ่ัฒนา 
เมื่อปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก ่ 
   1.1 กระบวนการการรับเร่ืองร้องเรียน เช่น 
การแจ้งใหรั้ฐวิสาหกจิชี้แจงข้อเทจ็จริง การ
ติดตามความคืบหนา้ การรายงานใหผู้้ร้องเรียน
และหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องทราบเปน็ต้น
   1.2 กระบวนการจัดท าหนงัสือทีเ่กีย่วข้องกบั
รัฐวิสาหกจิ เช่น หนงัสือเชิญประชุมร่างข้อตกลง
รัฐวิสาหกจิ (3P) หนงัสือจัดส่งบนัทกึข้อตกลงการ
ประเมินผลรัฐวิสาหกจิ และการน าส่งข้อมูล
เกีย่วกบัการประเมินผลรัฐวิสาหกจิ เปน็ต้น
2. พัฒนาแบบฟอร์มเพิม่เติม ได้แก ่การขออนมุัติ
ปฏบิติังานนอกเวลาราชการ ขออนมุัติเบกิจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ การ
ขอยมืเงินทดรองราชการการคืนเงินทดรองราชการ
 และการขอความอนเุคราะหอ์าหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม โดยจะน าเสนอผู้บริหารส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิพิจารณาให้
ความเหน็ชอบในวันที ่18 เมษายน 2561
3. ด าเนนิการติดต้ังและได้เปดิใช้งานอยา่งเปน็
ทางการแล้ว ต้ังแต่วันที ่7 พฤษภาคม 2561 
โดยสามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์แล้ว

--
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ล ำดบั โครงกำร สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน 
เรว็กว่ำแผน หรอืล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนขบัเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ ำปีงบประมำณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 /2561

2.38.2 ระบบ Tracking System เร็วกวา่แผน 1. ได้พัฒนาระบบ Tracking System และได้เปิดใช้งาน
ระบบอยา่งเป็นทางการแล้วต้ังแต่วนัที่ 20 ธนัวาคม 
2560 
2. บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวสิาหกจิได้กรอกข้อมูลโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ.
 2561 
ในระบบดังกล่าวตามรูปแบบและขั้นตอนที่ก าหนด โดยได้
ใช้ในการติดตามความคืบหน้าของโครงการและการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณเสนอผู้บริหารได้ตามวตัถุประสงค์แล้ว
3. บุคลากรส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ
ได้กรอกข้อมูลโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารน าข้อมูลจากระบบดังกล่าว
ไปใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ และใช้ในการติดตาม    
 ความคืบหน้าของโครงการเสนอผู้บริหารต่อไป

- -

2.38.3 ระบบ e-สารบรรณ เป็นไปตามแผน ได้ติดต้ังระบบ e-สารบรรณ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ
เรียบร้อยและพร้อมใช้งานแล้ว พร้อมท้ังด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

- -

2.39 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรของส านกังานเศรษฐกจิการคลัง
 เพือ่ทดแทนระบบเดิม (สศค.)

เปน็ไปตามแผน - เปดิใช้งานระบบภายใต้โครงการฯ 3 ระยะ ดังนี้
  - ระยะที ่1 เปดิใช้จ านวน 5 ระบบ ได้แก ่ระบบ
 Web Portal, ระบบจองรถยนต์, ระบบจองหอ้ง
ประชุม, ระบบการบริหารโครงสร้างองค์กร
ส านกังานเศรษฐกจิการคลัง แลระบบบริการรับ
ปญัหาและรายงานผล (Help Desk) เปดิใช้งาน
จริงวันที ่16 กรกฎาคม 2561
  - ระยะที ่2 เปดิใช้จ านวน 2 ระบบ ได้แก ่
ระบบบริหารวัสดุและครุภณัฑ์, ระบบขอจัดซ้ือจัด
จ้าง เปดิใช้งานจริงวันที ่6 สิงหาคม 2561 
  - ระยะที ่3 เปดิใช้จ านวน 1 ระบบ ได้แก ่
ระบบบริการงบประมาณ เปดิใช้งานเมื่อวันที ่20 
สิงหาคม 2561

 - การติดตาม ตรวจสอบ และบ ารุงรักษา
ระบบงานภายใต้โครงการฯ ภายหลังการตรวจรับ
งาน ใหส้ามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
อยา่งต่อเนือ่ง

 - ก ากบั ดูแล ประสานงาน ติดตาม และวางแผน
การด าเนนิงานอยา่งใกล้ชิดต่อเนือ่ง เพือ่ใหก้าร
ประสานงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
- เร่งด าเนนิการปรับปรุงและแกไ้ขระบบงาน
ภายใต้โครงการฯ เพือ่ใหเ้กดิประสิทธิภาพสูงสุด
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ล ำดบั โครงกำร สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน 
เรว็กว่ำแผน หรอืล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนขบัเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ ำปีงบประมำณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 /2561

3.1 โครงการระบบเฝ้าระวังภยัคุกคามทางไซเบอร์ 
กระทรวงการคลัง (สป.กค.)

เปน็ไปตามแผน ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากส านกั
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว

- -

3.2 โครงการจ้างทีป่รึกษาและจัดท ามาตรฐานระบบ
ข้อมูลกลางและก าหนดมาตรฐานด้าน
สารสนเทศยกระดับการรักษาความปลอดภยั
สารสนเทศ (กรมธนารักษ์)

จะด าเนนิการในปงีบประมาณ 2562 1.ผ่านการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของกรมธนา
รักษ์
2.ศึกษาวิเคราะหเ์พือ่จัดท ารายละเอียดโครงการ

- -

3.3 โครงการจ้างทีป่รึกษาพัฒนานโยบายการก ากบั
ดูแลและระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภยัสารสนเทศ และแผนบริหารความ
ต่อเนือ่ง (กรมบญัชีกลาง)

เปน็ไปตามแผน อยูร่ะหว่างด าเนนิงานงวดที ่2 - -

3.4 โครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและ
ปอ้งกนัภยัคุกคามระบบสารสนเทศ 
กรมบญัชีกลาง (กรมบญัชีกลาง)

เปน็ไปตามแผน
(ด าเนนิการเสร็จส้ินแล้ว)

-  -  -

3.5 โครงการจัดท าแผนยทุธศาสตร์ด้าน IT และ
ศึกษาการจัดท าสถาปตัยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture : EA) 
(กรมบญัชีกลาง)

จะด าเนนิการในปงีบประมาณ 2562 - - -

3.6 โครงการจ้างทีป่รึกษาจัดท าแผนการยา้ยและ
บริหารความเส่ียงในการยา้ยศูนยค์อมพิวเตอร์
หลัก (Data Center) ของกรมบญัชีกลาง 
(กรมบญัชีกลาง)

เปน็ไปตามแผน อยูร่ะหว่างด าเนนิงานงวดที ่3  -  -

3.7 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนยค์อมพิวเตอร์
ส ารอง (Disaster Recovery Center) เพือ่
รองรับระบบสารสนเทศตามภารกจิหลักของ
กรมบญัชีกลางใหร้องรับระบบบ าเหนจ็ บ านาญ
และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และระบบ 
AFMIS (กรมบญัชีกลาง)

เปน็ไปตามแผน  อยูร่ะหว่างตรวจรับงานงวดที ่3  -  -

ยทุธศำสตร์ที ่3 : สร้ำงควำมเชือ่มัน่ในกำรใชเ้ทคโนโลยดีจิิทลั
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ล ำดบั โครงกำร สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน 
เรว็กว่ำแผน หรอืล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนขบัเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ ำปีงบประมำณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 /2561

3.8 โครงการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ วิเคราะหภ์ยั
คุกคามด้านความมั่นคงปลอดภยัและลักษณะ
พฤติกรรมทีอ่ยูใ่นข่ายผิดปกติ ส าหรับระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์โดยวิธี
พิเศษ (กรมบญัชีกลาง)

เปน็ไปตามแผน อยูร่ะหว่างด าเนนิงานงวด 7  -  -

โครงการจัดท านโยบายและแนวปฏบิติั
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้อดคล้องกบั
หลักเกณฑ์สากล (สคร.) ประกอบแผนงานยอ่ย 
ดังนี้

3.9.1 ร่างนโยบายและแนวปฏบิติัในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ
3.9.2 ร่างนโยบายและแนวปฏบิติัในการจัดท า
แผนการบริหารความต่อเนือ่งในสภาวะวิกฤต 
“Business Continuity Plan (BCP)” ด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ

3.9.3 ร่างนโยบายและแนวปฏบิติัในการจัดท า
แผนการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1 โครงการบรูณาการระบบคอมพิวเตอร์
กระทรวงการคลัง (MoF Cloud) (สป.กค.)

ล่าช้ากว่าแผน ด าเนนิการจัดท าค าขอการจัดสรรงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากส านกั
งบประมาณ

ขอจัดสรรงบประมาณป ี 2563

4.2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์
คอมพิวเตอร์หลักและคอมพิวเตอร์ส ารอง
กระทรวงการคลัง (สป.กค.)

เปน็ไปตามแผน ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากส านกั
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว

- -

4.3 โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เพิม่เติมและทดแทนของเดิม (กรมธนารักษ์)

ล่าช้ากว่าแผน 1.ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังแล้ว
2.อยูร่ะหว่างการด าเนนิการทางพัสดุ

อยูร่ะหว่างเซ็นสัญญา -

4.4 โครงการจ้างทีป่รึกษาเพือ่จัดท าศูนย์
คอมพิวเตอร์แหง่ใหม่ (กรมธนารักษ์)

เปน็ไปตามแผน ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว - -

ยทุธศำสตร์ที ่4 : บรูณำกำรและยกระดบัโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยดีจิิทลั

ล่าช้ากว่าแผน อยูร่ะหว่างการพิจารณาของกระทรวงดิจิทลัเพือ่
เศรษฐกจิและสังคม

รอผลการพิจารณาอยา่งเปน็ทางการและ
ประกาศใช้งานต่อไป

1. ได้จัดท าร่างประกาศส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ เร่ือง นโยบาย
และแนวปฏบิติัในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ พ.ศ. .... 
เรียบร้อยแล้ว 
2. ได้จัดท าร่างแผนการบริหารความต่อเนือ่งใน
สภาวะวิกฤต ด้านสารสนเทศ ส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. .... โดยได้
รวมเนือ้หาตามข้อ 3.8.2 - 3.8.5 ไว้ด้วยแล้ว
3. ได้น าเสนอร่างในข้อ 1 และ 2 ต่อผู้บริหาร
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ และ
เสนอต่อกระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม
อยา่งเปน็ทางการแล้ว

3.9
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ล ำดบั โครงกำร สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน 
เรว็กว่ำแผน หรอืล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนขบัเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ ำปีงบประมำณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 /2561

4.5 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยง
ระบบเครือข่ายระหว่างส่วนกลางและส่วน
ภมูิภาค (กรมธนารักษ์)

*** หมำยเหต ุกรมธนารักษ์ได้เปล่ียนชื่อเปน็ 
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
ระบบ Internet และ Intranet

เปน็ไปตามแผน 1.ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณปงีบประมาณ 
2562
2.อยูร่ะหว่างการด าเนนิงาน TOR

- -

4.6 โครงการจัดหาเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ 
(กรมธนารักษ์)

เปน็ไปตามแผน 1.ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังแล้ว
2.อยูร่ะหว่างบริษัทฯ ด าเนนิการตามสัญญา

4.7 โครงการสร้างอาคารศูนยค์อมพิวเตอร์หลัก 
(Data Center) ของกรมบญัชีกลาง 
(กรมบญัชีกลาง)

ล่าช้ากว่าแผน ตรวจรับงานแล้ว 21 งวด มีความขัดแยง้ของแบบการกอ่สร้าง และต้องมี
การแกไ้ขเปน็ระยะ ๆ

ประสานผู้ออกแบบเพือ่ท าการแกไ้ขแบบให้
สอดคล้องกนั

4.8 โครงการระบบเครือข่ายและรักษาความ
ปลอดภยัสารสนเทศส าหรับศูนยค์อมพิวเตอร์
หลัก (Data Center) กรมบญัชีกลาง 
(กรมบญัชีกลาง)

จะด าเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 - - -

4.9 โครงการยา้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารไปศูนยค์อมพิวเตอร์หลัก (Data 
Center) ของกรมบญัชีกลาง ต าบลบางปรอก 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทมุธาน ี(กรมบญัชีกลาง)

จะด าเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 - ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากส านกั
งบประมาณ

-

4.10 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
ของกรมบญัชีกลาง  ปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 
(กรมบญัชีกลาง)

ล่าช้ากว่าแผน อยูร่ะหว่างการรอแจ้งผลการขยายเวลาการใช้เงิน
จากส านกังานงานกระทรวงการคลังอยูร่ะหว่าง
การพิจารณาใหใ้ช้พืน้ทีด่ าเนนิการจากส านกังาน
ปลัดกระทรวงการคลัง
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ล ำดบั โครงกำร สถำนะ (โปรดระบุว่ำ: เป็นไปตำมแผน 
เรว็กว่ำแผน หรอืล่ำช้ำกว่ำแผน)

ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนขบัเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ ำปีงบประมำณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 /2561

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

เปน็ไปตามแผน ด าเนนิการตรวจรับงานงวดที ่1 เมื่อวันที ่8 
มิถุนายน 2561
ด าเนนิการตรวจรับงานงวดที ่2 เมื่อวันที ่16 
สิงหาคม 2561
ด าเนนิการตรวจรับงานงวดที ่3 เมื่อวันที ่10 
กนัยายน 2561

- -

4.12 โครงการทดแทนอุปกรณ์ปอ้งกนัเครือข่ายชั้น
ภายใน (internal firewall) เคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบเสมือน 
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
(สคร.)

เร็วกวา่แผน ได้ด าเนนิการติดต้ังอุปกรณ์ปอ้งกนัเครือข่ายชั้น
ภายใน (Internal Firewall) ของส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิและเบกิจ่ายเงิน
งบประมาณโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดย
อุปกรณ์ดังกล่าวได้ใช้งานปอ้งกนัเครือข่ายชั้น
ภายในตามวัตถุประสงค์แล้ว

- -

4.13 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศส าหรับ
อาคารส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ (อาคาร
ใหม่)  (สบน.)

จะด าเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 - - -

4.14 โครงการจัดท าศูนยป์ฏบิติัการด้านการเงินด้วย
วิธีอิเล็กทรอนกิส์ (BOT-EFS)  (สบน.)

จะด าเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 - - -

5.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่พัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics  (สป.กค.)

เปน็ไปตามแผน โครงการประกอบไปด้วย 1 หลักสูตร
ด าเนนิการฝึกอบรมเสร็จส้ิน 1 หลักสูตร

- -

5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านเทคโนโลยี
ดิจิทลั (สป.กค.)

เปน็ไปตามแผน โครงการประกอบไปด้วย 14 หลักสูตร
ด าเนนิการฝึกอบรมเสร็จส้ิน 14 หลักสูตร

- -

5.3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่พัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญดิจิทลัยคุ Digital Economy (สป.กค.)

เปน็ไปตามแผน โครงการประกอบไปด้วย 3 หลักสูตร
ด าเนนิการฝึกอบรมเสร็จส้ิน 3 หลักสูตร

- -

5.4 โครงการจ้างทีป่รึกษาพัฒนาทกัษะด้านดิจิทลั 
(Skill Set) ของข้าราชการและบคุลากร 
กรมธนารักษ์ (กรมธนารักษ์)

เปน็ไปตามแผน ด าเนนิการเสร็จเรียบร้อยแล้ว - -

5.5 โครงการจัดท าหอ้งปฏบิติัการ GFMIS-TR 
Training center (สบน.)

จะด าเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 - - -

ยทุธศำสตร์ที ่5 :พัฒนำบคุลำกรใหม้สีมรรถนะดำ้นเทคโนโลยดีจิิทลั
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