
ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน 
เร็วกว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

1.1 โครงการพัฒนาศูนย�กระจายข�อมูลขนาดใหญ�
ด�านเศรษฐกิจการเงินการคลัง (Fiscal Big 
Data Service Transform Center) (สป.กค.)

เป:นไปตามแผน 1. ผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร�กระทรวงการคลัง
2. อยู�ระหว�างการขอรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณ จากสํานักงบประมาณ

 -  -

1.2 โครงการบริการและเผยแพร�ข�อมูลเศรษฐกิจ
การเงินคลังสาธารณะ (MoF Open Data 
Services) (สป.กค.)

เป:นไปตามแผน อยู�ในระหว�างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ�าง 
- ร�าง TOR และ ราคากลาง

 -  -

1.3 โครงการศูนย�บริหารจัดการราคาประเมิน
ทรัพย�สินแห�งชาติ (National Property 
Valuation Management Center) 
(กรมธนารักษ�)

จะดําเนินการในปVงบประมาณ 2562 1. ผ�านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ความเหมาะสมของราคาของกระทรวงการคลัง
แล�ว 
2. อยู�ระหว�างการพิจารณาและนําเข�าที่
ประชุมคณะกรรมการคอมพิวเตอร�
กระทรวงการคลัง

- -

1.4 โครงการจัดทําระบบเว็บไซต�ของสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะเพื่อรองรับยุทธศาสตร�
รัฐบาลดิจิทัล (สบน.)

เป:นไปตามแผน ลงนาม สัญญาจ�างเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60 
(ระยะสัญญา 240 วัน) ซึ่งเบิกจ�ายเงินงวดที่ 1
 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61 และกําหนดส�งมอบ
งานงวดที่ 2 ในวันที่ 26 เม.ย. 61 (120 วัน)

 -  -

1.5 โครงการบูรณาการฐานข�อมูลสารสนเทศ
ภายในของ สบน. (Internal Enterprise 
Service BUS) (สบน.)

จะดําเนินการในปVงบประมาณ พ.ศ. 2563  -  -  -

1.6 โครงการพัฒนาศูนย�ปฏิบัติการข�อมูลหนี้
สาธารณะ (PDMO-DOC) (สบน.)

จะดําเนินการในปVงบประมาณ พ.ศ. 2564  -  -  -

1.7 โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนงานและ
ข�อมูลด�านหนี้สาธารณะให�รองรับเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข�องกับการเงิน (Financial 
Technology: Fin-Tech) (สบน.)

เป:นไปตามแผน ลงนามสัญญาจ�างเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60 
(ระยะสัญญา 240 วัน) ซึ่งเบิกจ�ายเงินงวดที่ 1
 เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 61 และส�งมอบงานงวดที่ 
2 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 61 (อยู�ระหว�างเบิกจ�าย)

 -  -

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 /2561

ยุทธศาสตรEที่ 1 : ยกระดับการใช#ประโยชนEจากการบูรณาการข#อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังด#วยเทคโนโลยีดิจิทัล
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน 
เร็วกว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 /2561

1.8 โครงการพัฒนาระบบฐานข�อมูลและชุดข�อมูล
 (Dataset) ในความรับผิดชอบของ สคร. 
เพื่อรองรับการเปhดเผยข�อมูล (Open data) 
และการบูรณาการข�อมูล (สคร.)

เป:นไปตามแผน 1. สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ  ได�ลงนามในสัญญาจ�างเลขที่ 
176/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐสู�ระบบอิเล็กทรอนิกส�รัฐวิสาหกิจ 
(GFMIS-SOE) ด�านฐานข�อมูลหลักทรัพย�ของ
รัฐและการร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ กับ 
บริษัท เอไจล� แร็พ จํากัด เพื่อร�วมดําเนิน
โครงการดังกล�าว
2. ได�ดําเนินการออกแบบระบบขั้นตอน
การทํางานเพื่อเตรียมพัฒนาระบบฐานข�อมูล
สารสนเทศด�านหลักทรัพย�ของรัฐ และด�านการ
ร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ พร�อมปรับปรุง
ฐานข�อมูลสารสนเทศด�านรัฐวิสาหกิจเรียบร�อย
แล�ว
3. ปmจจุบันอยู�ระหว�างการพิจารณาตรวจรับ
งานงวดที่ 1

- -

2.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบศูนย�
ปฏิบัติการ (Department Operation 
Center : DOC) บน Private Cloud พร�อม
ระบบสํารองข�อมูลในกรณีฉุกเฉิน สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

เป:นไปตามแผน ดําเนินการตามปกติ  - ข�อมูลต�นทางมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
ข�อมูล ทําให�ข�อมูลที่นําเข�าไม�สม่ําเสมอ และมี
ข�อมูลปmจจุบันที่ผิดพลาด

 - เร�งดําเนินงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
บริการฐานข�อมูลกลางด�านเศรษฐกิจการคลัง 
ระยะที่ 2 (DOC Phase II) ด�วยการนํา
เทคโนโลยี Big Data มารองรับเป:นรากฐาน
ของการออกแบบ โดยใช�แนวทาง Predictive 
Analytics เพื่อให�เกิดประโยชน�สูงสุดในการ
เชื่อมโยงกับรายงานสรุปผล (Dashboard) ทาง
เศรษฐกิจ เพื่อเฝrาระวังและแจ�งเตือนข�อมูลที่
สําคัญทางเศรษฐกิจ โดยเร�งดําเนินการแก�ไข
การ นําเข�าข�อมูลที่ถูกต�อง

ยุทธศาสตรEที่ 2 : ยกระดับกระบวนการทํางานด#วยเทคโนโลยีดิจิทัล
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน 
เร็วกว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 /2561

2.2 โครงการ MOF Tax SSO ระยะที่ 2  (สป.กค.) เป:นไปตามแผน อยู�ในระหว�างศึกษา และวิเคราะห�โครงการ จึง
ขอปรับเปลี่ยนชื่อโครงการจาก โครงการบูรณา
การระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax 
SSO) เป:น MOF Tax SSO ระยะที่ 2 และ
แผนการดําเนินงาน

โครงการนี้เป:นโครงการต�อเนื่อง ซึ่งโครงการ
ระยะแรกอยู�ระหว�างการตรวจรับงวดสุดท�าย

 -

2.3 โครงการพัฒนาระบบการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส� โดยผ�านช�องทางการ
ให�บริการของธนาคาร (กรมศุลกากร)

เป:นไปตามแผน 1. อบรมการรับชําระเงินด�วยบัตร
อิเล็กทรอนิกส� ผ�านเครื่องรับบัตร EDC ตาม
โครงการฯ ให�เจ�าหน�าที่ศุลกากร เมื่อวันที่ 3 
กุมภาพันธ� 2561 
2. ระบบงานคอมพิวเตอร�กรมศุลกากรกับ
เครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส� (EDC : 
Electronic Data Capture) ให�สามารถรับ
ชําระเงินค�าภาษีอากร และรายได�อื่นๆ พร�อม
ใช�งาน 157 จุดของกรมศุลกากร

- - 

2.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานธุรกรรมทาง
อินเทอร�เน็ต (ส�วนพัฒนารูปแบบ e-Form 
ให�รองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
ใหม�) (กรมสรรพสามิต)

เป:นไปตามแผน อยู�ระหว�างออกแบบและพัฒนา ซึ่งจํานวน
แบบทั้งหมด จํานวน 93 แบบดําเนินการ
ออกแบบและพัฒนาแล�ว 50 แบบและอยู�
ระหว�างดําเนินการ 43 แบบ

 -  -

2.5 ระบบจัดส�งหนังสือหรือเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส�ที่เกี่ยวกับภาษีสรรพากรถึงผู�
เสียภาษี (กรมสรรพากร)

เป:นไปตามแผน ปรับปรุงและทดสอบระบบให�เป:นไปตาม
ข�อกําหนดความต�องการ

ช�องทางการรับรู�ข�าวสารเอกสารของผู�เสียภาษี
มีข�อจํากัด เช�น E-mail

เพิ่มช�องทางคู�ขนานในการรับรู�ข�าวสารเอกสาร 
โดยการให�บริการคัดค�นบนเว็บไซต�ของ
กรมสรรพากร

2.6 พัฒนาระบบงานคืนภาษีมูลค�าเพิ่มให�แก�
นักท�องเที่ยว e-VRT (กรมสรรพากร)

ล�าช�ากว�าแผน อยู�ระหว�างการจัดทํารายละเอียดโครงการ - -

2.7 โครงการพัฒนากระบวนงานกรรมวิธี VAT 
(กรมสรรพากร)

เป:นไปตามแผน อยู�ระหว�างการแต�งตั้งคณะทํางานกําหนด
ความต�องการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานภาษีมูลค�าเพิ่มฯ

- -

2.8 โครงการพัฒนาระบบการยื่นแบบภาษีหัก ณ
 ที่จ�ายด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล (กรมสรรพากร)

เป:นไปตามแผน จัดทํา Infographics แนะนําวิธีการยื่นแบบ
ภาษีหัก ณ ที่จ�าย ด�วยข�อมูลอิเล็กทรอนิกส� 
เผยแพร�บนเว็บไซต�ของกรมสรรพากร

- -
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน 
เร็วกว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 /2561

2.9 โครงการพัฒนาระบบการบริจาคด�วย
อิเล็กทรอนิกส� (กรมสรรพากร)

เร็วกว�าแผน ดําเนินการแล�วเสร็จ โดยกรมสรรพากรพัฒนา
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส� (e-Donation) 
และได�เปhดให�หน�วยงานรับบริจาคลงทะเบียน
เพื่อใช�งานระบบบริจาคลงทะเบียนเพื่อใช�งาน
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส�ได�ตั้งแต�วันที่ 27 
มีนาคม 2561 เป:นต�นไป

สถานศึกษาและศาสนสถานมีจํานวนมากและ
บางแห�งยังไม�เข�าใจในหลักการและการใช�งาน
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส�

มอบหมายให�มีเจ�าหน�าที่ประสานงาน 
(Contact Person) เกี่ยวกับระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกส�ประจําสํานักงานสรรพากรพื้นที่ 
เพื่อให�มีเจ�าหน�าที่ที่สามารถให�ความรู�สร�าง
ความเข�าใจแก�หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง รวมถึง
สถานศึกษาและศาสนสถานให�ทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ

2.10 โครงการตัดบัญชีใบกํากับการขนย�ายสินค�า
แบบอัตโนมัติ (กรมศุลกากร)

เร็วกว�าแผน   โครงการได�ดําเนินการแล�วเสร็จเร็วกว�าแผนที่
วางไว� โดยได�ติดตั้งใช�งานจริงร�วมกับ
1. บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร�ต เมื่อวันที่ 
31 สิงหาคม 2560 
2. การท�าเรือแห�งประเทศไทย เมื่อวันที่ 
1 กันยายน 2560
3. การท�าเรือแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 6 กันยายน
 2560

- -
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน 
เร็วกว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 /2561

2.11 แผนงานการให�บริการระบบ NSW โดยการ
พัฒนาระบบของหน�วยงานภาครัฐ ให�บริการ
แบบ G2G, G2B, และ B2B ข�ามประเทศ
ผ�าน NSW  (กรมศุลกากร)

จะดําเนินการในปVงบประมาณ 2562
(การพัฒนาระบบ G2G ข�ามประเทศ ATIGA 
FORM D กรมการค�าต�างประเทศ และ
ประเทศอาเซียน)

๑. อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร� ไทย และ
เวียดนาม เริ่มเชื่อมโยงข�อมูล ATIGA Form D 
เพื่อใช�ในการผ�านพิธีการศุลกากรแบบไร�
เอกสารได�ตั้งแต�เดือนมกราคม ๒๕๖๑ เป:นต�น
ไป 
๒. อาเซียนอยู�ระหว�างการเตรียมความพร�อม
การแลกเปลี่ยนเอกสารใบขนสินค�าอาเซียน 
(ACDD/export information) ซึ่งคาดว�าจะ
เริ่มทดสอบเชื่อมโยงฯ ได�ภายในไตรมาสที่สอง
ของปV ๒๕๖๑
๓. อาเซียนอยู�ระหว�างการเตรียมความพร�อม
การแลกเปลี่ยนเอกสารใบรับรองสุขอนามัยพืช 
(Phytosanitary Certificate) โดยหน�วยงานที่
เกี่ยวข�องอยู�ระหว�างการพัฒนาระบบเพื่อ
รองรับการทดสอบเชื่อมโยงฯ ต�อไป ซึ่งคาดว�า
จะสามารถทดสอบเชื่อมโยงฯ ได�ประมาณ
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

1. การพัฒนาการเชื่อมโยงข�อมูลอาจไม�เป:นไป
ตามแผนงาน เนื่องจากขึ้นอยู�กับความพร�อม
ของหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง ต�างประเทศ และ
ผู�พัฒนาระบบ
๒. แนวทางการพัฒนาระบบ ขึ้นอยู�กับมติส�วน
ใหญ�ของประเทศสมาชิก อาจส�งผลให�ไม�
สามารถใช�งานระบบอิเล็กทรอนิกส�ได�เต็ม
ประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย
๓. การพัฒนาระบบให�รองรับการเชื่อมโยง
ข�อมูลระหว�างประเทศ อาจทําได�ล�าช�า 
เนื่องจากขาดปmจจัยด�านนโยบายจากผู�บริหาร
หน�วยงาน 
ขาดบุคลากรและงบประมาณ

๑. ผู�บริหารระดับสูงของอาเซียนและแต�ละ
ประเทศสมาชิก ควรผลักดันและสนับสนุนด�าน
ต�างๆ ให�การดําเนินการเชื่อมโยงข�อมูลเป:นไป
ตามแผนงาน
๒. ควรมีผู�รู� และมีประสบการณ�ในการพัฒนา
ระบบอิเล็กทรอนิกส�ทําการตัดสินใจร�วมกันใน
แนวทางการพัฒนาระบบฯ เพื่อให�ระบบ
สนับสนุนผู�ใช�งานมากที่สุด
๓. ควรมีการกําหนดนโยบายของประเทศ และ
กําหนดแผนงานของหน�วยงานอย�างเป:น
รูปธรรมและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการ
เชื่อมโยงข�อมูลระหว�างประเทศให�เป:นผลสําเร็จ

2.12 โครงการบูรณาการสืบค�นข�อมูล 3 กรมภาษี 
(Tax Search Engine) ระยะที่ 2 (สป.กค.)

เป:นไปตามแผน อยู�ในระหว�างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ�าง 
- ร�าง TOR และ ราคากลาง เสร็จสิ้น
- ผ�านการประชาพิจารณ� เมื่อวันที่ 16-23 
มี.ค. 61

 -  -

2.13 ปรับปรุงระบบการให�บริการจ�ายแลกเหรียญ
กษาปณ� (กรมธนารักษ�)

เป:นไปตามแผน อยู�ระหว�างการตรวจรับงานงวดสุดท�าย (งาน
งวดที่ 3) และทดสอบระบบพร�อมเปhดใช�งาน
คู�ขนาน

- -

2.14 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข�อมูล
ของศูนย�ข�อมูลที่ปรึกษาไทย (ศทท.) (สบน.)

เป�นไปตามแผน 
(โครงการแล�วเสร็จ)

ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค!ของโครงการ
และครบถ�วนตามสัญญา

 -  -
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน 
เร็วกว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 /2561

2.15 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส�เพื่อเข�าสู� Mobile Platform 
(สบน.)

เป:นไปตามแผน ลงนามสัญญาจ�างเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60 
(ระยะสัญญา 8 เดือน) ซึ่งเบิกจ�ายเงินงวดที่ 1
 แล�ว เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 61 และกําหนดส�งมอบ
งานงวดที่ 2 วันที่ 29 เม.ย. 61 
(4 เดือน)

 -  -

2.16 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการลงทุน
ภาครัฐ ระยะที่ 2 (สบน.)

ล�าช�ากว�าแผน ตรวจรับงานงวดที่ 3 แล�ว เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 
60 และส�งมอบงานงวดที่ 4 
(งวดสุดท�าย) แล�ว เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 61 โดย
อยู�ระหว�างให�ผู�รับจ�างปรับปรุงแก�ไขงานที่ส�ง
มอบ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการโอน
 ย�ายหน�วยงาน 2 คน และงานที่ส�งมอบ
ยังไม�สมบูรณ�

 - แก�ไขคําสั่งแต�งตั้ง คกก. ตรวจรับพัสดุ 
   (เฉพาะราย)
 - คกก.ตรวจรับพัสดุ มีหนังสือถึงผู�รับจ�าง
   เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 61 ขอให�ปรับปรุง
   งานที่ส�งมอบ

2.17 โครงการพัฒนาระบบนําเข�าแผนงาน/
โครงการเพื่อจัดทําแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ  (สบน.)

จะดําเนินการในปVงบประมาณ 2562 คคค.เห็นชอบโครงการแล�วเมื่อ 13 ธ.ค. 60
และอยู�ในกระบวนการของบประมาณปV พ.ศ. 
2562

 -  -

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

จะดําเนินการในปVงบประมาณ 2562 คคค.เห็นชอบโครงการแล�วเมื่อ 13 ธ.ค. 60
และอยู�ในกระบวนการของบประมาณปV พ.ศ. 
2562

 -  -

2.19 โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส�ใหม� (New GFMIS
 Thai) (สป.กค.)

เป:นไปตามแผน  ขณะนี้อยู�ระหว�างการจัดทําร�าง TOR  -  -

2.20 โครงการบูรณาการฐานข�อมูลสวัสดิการสังคม 
(e-Social Welfare) (กรมบัญชีกลาง)

ล�าช�ากว�าแผน อยู�ระหว�างการตรวจรับงานงวดที่ 3 และ 4 การปรับเปลี่ยนเงื่อนไข รายละเอียดที่เกี่ยวกับ
สวัสดิการต�างๆ

แจ�งคณะกรรมการให�เร�งรัดดําเนินการตรวจรับ
ให�เสร็จสิ้นสิ้นโดยเร็ว โดยไม�กระทบต�อ
ประสิทธิภาพและความครบถ�วนถูกต�องของ
ระบบงาน

2.21 โครงการระบบสํารองฐานข�อมูลสวัสดิการ
สังคม (e-Social Welfare) (กรมบัญชีกลาง)

จะดําเนินการในปVงบประมาณ 2563 ขอรับการจัดสรรในปVงบประมาณ 2562  -  -
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน 
เร็วกว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 /2561

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

ล�าช�ากว�าแผน อยู�ระหว�างการตรวจรับงานงวดที่ 3 การพัฒนาและการทดสอบระบบเชื่อมต�อผ�าน
ช�องทางการรับชําระเงินแบบ Prompt Pay 
Biller จะดําเนินการแล�วเสร็จประมาณเดือน
มีนาคม 2561 ทําให�ไม�สามารถตรวจรับงาน
ในงวดที่ 3 ได�

ได�ดําเนินการขยายสัญญาเพิ่มขึ้นอีก 4 เดือน 
เพื่อให�สอดคล�องกับการแก�ไขปmญหา และจะ
ดําเนินการขอปรับแผน

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

จะดําเนินการในประงบประมาณ 2563 ขอรับการจัดสรรในปVงบประมาณ 2563  -  -

2.24 โครงการจัดหาอุปกรณ� Token Key ทดแทน
และเพิ่มเติม สําหรับใช�งานโครงการระบบ
จ�ายตรงเงินเดือนและค�าจ�างประจํา 
(กรมบัญชีกลาง)

เป:นไปตามแผน
(ดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแล�ว)

บริษัทฯ ได�ส�งมอบงานตามสัญญาและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได�ทําการตรวจรับ
งานเรียบร�อยแล�วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559

 -  -

2.25 โครงการปรับปรุงระบบ AFMIS เพื่อรองรับ
ระบบ New GFMIS Thai และระบบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข�อง (กรมบัญชีกลาง)

จะดําเนินการในปVงบประมาณ 2563  -  -  -

2.26 โครงการพัฒนาระบบการจัดการเคลื่อนย�าย
ข�อมูล (Archiving) ของระบบงาน e-GP 
(กรมบัญชีกลาง)

เป:นไปตามแผน อยู�ระหว�างการดําเนินงานงวดที่ 1 ตามสัญญา
ที่ 50/2561 ลว. 7 ก.พ. 61 โดยได�
ดําเนินการจัดทํา Shop Drawing และ 
Prototype แล�ว

 -  -

2.27 โครงการพัฒนาระบบสํารองสําหรับระบบ
การจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส� (e-GP) (กรมบัญชีกลาง)

เป:นไปตามแผน อยู�ระหว�างการดําเนินงานงวดที่ 1 ตามสัญญา
ที่ 51/2561 ลว. 13 ก.พ. 61

 -  -

2.28 โครงการพัฒนาระบบฐานข�อมูลการเบิกจ�าย
ค�ารักษาพยาบาล (Medical Benefit 
Database) (กรมบัญชีกลาง)

ล�าช�ากว�าแผน เนื่องจากโครงการฯ ได�รับการขยายเวลาการ
เบิกจ�ายเงินฝากค�าใช�จ�ายเก็บภาษีท�องถิ่น
 10 % ประจําปV 2560 ซึ่งขณะนี้อยู�ระหว�าง
การดําเนินการเซ็นสัญญากับบริษัทผู�รับจ�าง

 -  -
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน 
เร็วกว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 /2561

2.29 โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข�อมูลการ
บริการภาครัฐ เพื่อบูรณาการข�อมูลบุคลากร
ภาครัฐ สําหรับโครงการระบบจ�ายตรง
เงินเดือนและค�าจ�างประจํา (กรมบัญชีกลาง)

ล�าช�ากว�าแผน การดําเนินงานโครงการฯ อยู�ระหว�างการจัดทํา
 TOR และการจัดซื้อ

 -  -

2.30 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช�ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง 
ปVงบประมาณ พ.ศ. 2562  (กรมบัญชีกลาง)

จะดําเนินการในปVงบประมาณ 2562  -  -  -

2.31 โครงการสารสนเทศค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับ
บุคลากร (กรมบัญชีกลาง)

จะดําเนินการในปVงบประมาณ 2564  -  -  -

2.32 โครงการจัดซื้อ SAN Storage  ของระบบ 
e-Pension (กรมบัญชีกลาง)

เป:นไปตามแผน
(ดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแล�ว)

บริษัทฯ ได�ส�งมอบงานตามสัญญาและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได�ทําการตรวจรับ
งานเรียบร�อยแล�วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

 -  -

2.33 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส� ผ�านเทคโนโลยีคลาวด� 
(สป.กค.)

เป:นไปตามแผน 1. ผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร�กระทรวงการคลัง
2. อยู�ระหว�างการขอรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณ จากสํานักงบประมาณ

 -  -
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน 
เร็วกว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 /2561

2.34 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป:นลูกจ�าง
ชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณใน
ระบบออนไลน� (สป.กค.)

เป:นไปตามแผน 1. แจ�งสํานักบริหารกลาง สป.กค. และศูนย�
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กค. 
ว�า รองปลัดกระทรวงการคลังได�อนุมัติให� 
สป.กค. ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เป:นลูกจ�างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอก
งบประมาณในระบบออนไลน� โดยใช�บริการรับ
สมัครออนไลน�ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ร�วมกับบริษัท ไอเน็ต
2. ทําหนังสือถึงธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ขอใช�บริการรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเป:นลูกจ�างชั่วคราวรายเดือนจากเงิน
นอกงบประมาณผ�านระบบอินเตอร�เน็ตและรับ
ชําระค�าธรรมเนียมการสมัครฯ ผ�านธนาคาร
3. อยู�ระหว�างแต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
สอบคัดเลือกฯ จํานวน 3 คณะ

 -  -

2.35 รับเรื่องราวร�องทุกข� สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง (e-Complaint) (สป.กค.)

ล�าช�ากว�าแผน สํานักตรวจสอบและประเมินผล สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง มีหนังสือที่ กค 
0203.4/132 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ� 2561
 ขอความอนุเคราะหฺในการจัดทําระบบการรับ
เรื่องร�องเรียนร�องทุกข�ผ�านเว็บไซต�
กระทรวงการคลัง ไปยังศูนย�เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง (ศทส. สป.กค.) เรียบร�อยแล�ว

 - ปmจจุบัน ศทส. สป.กค. ได�ทําแบบฟอร�ม
อิเล็กทรอนิกส�เพื่อเพิ่มช�องทางการรับเรื่องราว
ร�องทุกข�ในเบื้องต�นแล�ว

2.36 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และการ
จัดการสํานักงาน (E-Office) (กรมธนารักษ�)

จะดําเนินการในปVงบประมาณ 2562 อยู�ระหว�างการศึกษาวิเคราะห�เพื่อพัฒนา
โครงการ

- -
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน 
เร็วกว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 /2561

2.37 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต�สําหรับ
ให�บริการและพัฒนาแบบฟอร�มที่ให�บริการ
ประชาชน (กรมธนารักษ�)

ล�าช�ากว�าแผน 1. ผ�านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร�กระทรวงการคลังแล�ว  
2. อยู�ระหว�างการดําเนินการทางพัสดุ

มีการพิจารณาทบทวนรายละเอียดของ
โครงการเพื่อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อทาง
ราชการ

ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน และเร�งรัด 
ติดตามการดําเนินการทางพัสดุได�ภายใน
ปVงบประมาณ ๒๕๖๑

2.38
2.38.1 ระบบ e-Form เป:นไปตามแผน  1. ได�ดําเนินการปรับปรุงแบบฟอร�มที่พัฒนา 

เมื่อปVงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได�แก�
1.1 กระบวนการการรับเรื่องร�องเรียน เช�น 
การแจ�งให�รัฐวิสาหกิจชี้แจงข�อเท็จจริง การ
ติดตามความคืบหน�า การรายงานให�
ผู�ร�องเรียนและหน�วยงานที่เกี่ยวข�องทราบ
เป:นต�น
 1.2 กระบวนการจัดทําหนังสือที่เกี่ยวข�องกับ
รัฐวิสาหกิจ เช�น หนังสือเชิญประชุมร�าง
ข�อตกลงรัฐวิสาหกิจ (3P) หนังสือจัดส�งบันทึก
ข�อตกลงการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
และการนําส�งข�อมูลเกี่ยวกับการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ เป:นต�น

- -

2. พัฒนาแบบฟอร�มเพิ่มเติม ได�แก� การขอ
อนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขออนุมัติ
เบิกจ�ายค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ การขอยืมเงินทดรองราชการ การคืน
เงินทดลองราชการ และการขอความ
อนุเคราะห�อาหารว�างและเครื่องดื่ม โดยจะ
นําเสนอผู�บริหารสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให�
ความเห็นชอบในวันที่ 18 เมษายน 2561

โครงการยกระดับแพลตฟอร�มเพื่อการสนับสนุนบริหารการจัดการภายในของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน 
เร็วกว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 /2561

2.38.2 ระบบ Tracking System เร็วกว�าแผน ได�พัฒนาระบบ Tracking System เสร็จ
เรียบร�อย และได�เปhดใช�งานระบบอย�างเป:น
ทางการแล�วตั้งแต�วันที่ 20 ธันวาคม 2560 
โดยบุคลากรของ สคร. ได�กรอกข�อมูลโครงการ
ของปVงบประมาณ พ.ศ. 1/2561 
ในระบบดังกล�าวตามรูปแบบและขั้นตอนที่
กําหนดแล�ว เพื่อใช�ในการติดตามความคืบหน�า
ของโครงการและการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ
ของผู�บริหารต�อไป

- -

2.38.3 ระบบ e-สารบรรณ ล�าช�ากว�าแผน ได�ดําเนินการพัฒนาระบบ e-สารบรรณ ซึ่งได�
ดําเนินการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�าย
ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจเรียบร�อย และพร�อมใช�งานแล�ว 
โดยปmจจุบันคณะกรรมการตรวจรับงานได�
รายงานผลการพิจารณาตรวจรับงานเสนอ
ผู�อํานวยการสํานักงาคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ และอยู�ระหว�างการเบิกจ�ายเงิน
ต�อไป

ที่ปรึกษาส�งมอบงานล�าช�า เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนทีมผู�พัฒนาระบบงาน และส�งผลกระทบ
ให�ล�าช�าในขั้นตอนต�อไป

เร�งดําเนินการให�แล�วเสร็จ
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน 
เร็วกว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 /2561

กํากับ ดูแล ประสานงาน ติดตาม และวางแผน
การดําเนินงานอย�างใกล�ชิดต�อเนื่องในแต�ละ
งวดงาน เพื่อให�การประสานงานสําเร็จตาม
วัตถุประสงค�ที่กําหนด

2.39 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรของสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง เพื่อทดแทนระบบเดิม 
(สศค.)

ล�าช�ากว�าแผน 
(อยู�ระหว�างการจัดฝ�กอบรม)

 - งวดที่ 5 ตามสัญญากําหนดให�บริษัทส�งมอบ
งานฯ วันที่ 14 มกราคม 2561 (ซึ่งเป:นไป
ตามสัญญา) แต�ล�าช�ากว�าแผนที่กําหนด 
(ธันวาคม 2560) 

 - การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร 
ประกอบด�วยหลายระบบงานที่เกี่ยวข�อง ได�แก�
 ระบบบริหารจัดการงบประมาณ ระบบการขอ
จัดซื้อจัดจ�าง ระบบบริหารจัดการวัสดุและ
ครุภัณฑ� ระบบการจองรถยนต� ระบบการจอง
ห�องประชุม ระบบ Web Portal และระบบ
การบริหารโครงสร�างองค�กร ซึ่งต�องใช�
ระยะเวลาในการจัดเก็บความต�องการของ
ผู�ใช�งาน (User Requirement) การจัดทํา
และปรับปรุงเอกสาร รวมทั้งผู�ใช�งานจะต�องใช�
ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต�องของ
ทุกระบบงานที่ได�ดําเนินการ
 - ระยะเวลาของการติดต�อและการพัฒนา
ระบบการเชื่อมโยงข�อมูลจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ 
(e-GP) ด�วยช�องทาง Web Services ของ
กรมบัญชีกลาง ต�องใช�ระยะเวลาค�อนข�างมาก 
ส�งผลกระทบต�อการเร�งรัดให�บริษัทส�งมอบงาน
ไม�เป:นไปตามแผนการที่กําหนดไว�
 - ขออนุมัติขยายเวลาการตรวจรับพัสดุจาก
เดิมสิ้นสุดวันที่ 10 เม.ย. 2561 เป:นวันที่ 27 
เม.ย. 2561 เนื่องจากอยู�ระหว�างการสอบ
ทานความถูกต�องและความครบถ�วนของข�อมูล
ที่ได�ทําการ Migrate ข�อมูลมายังระบบที่
พัฒนาขึ้นใหม� และเพื่อให�การตรวจรับงานงวด
ที่ 5 เป:นไปด�วยความรอบคอบและถูกต�อง
ครบถ�วนตรงตามความต�องการที่ได�กําหนดไว�
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน 
เร็วกว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 /2561

3.1 โครงการระบบเฝrาระวังภัยคุกคามทางไซเบอร�
 กระทรวงการคลัง (สป.กค.)

จะดําเนินการในประงบประมาณ 2562 1. ผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร�กระทรวงการคลัง
2. อยู�ระหว�างการขอรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณ จากสํานักงบประมาณ

 -  -

3.2 โครงการจ�างที่ปรึกษาและจัดทํามาตรฐาน
ระบบข�อมูลกลางและกําหนดมาตรฐานด�าน
สารสนเทศยกระดับการรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ (กรมธนารักษ�)

จะดําเนินการในปVงบประมาณ 2562 1. ผ�านการพิจารณาโครงการของ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมธนารักษ�

- -

3.3 โครงการจ�างที่ปรึกษาพัฒนานโยบายการ
กํากับดูแลและระบบบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และแผนบริหาร
ความต�อเนื่อง (กรมบัญชีกลาง)

ล�าช�ากว�าแผน อยู�ระหว�างจัดทําร�าง TOR ให�สอดคล�องกับ
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ�างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ
หลักเกณฑ�ศูนย�ที่ปรึกษาไทย 

1. การดําเนินการคัดเลือกต�องยกเลิกการ
คัดเลือกผู�รับจ�างเนื่องจากผู�ยื่นข�อเสนอรับการ
คัดเลือกขาดคุณสมบัติ
2. เงินฝากค�าใช�จ�ายเก็บภาษีท�องถิ่น 10 % 
ประจําปV 2560 พับเนื่องจากทําสัญญาไม�ทัน 
30 กันยายน 2560
3. ต�องทบทวน TOR ใหม� เนื่องจากต�องใช�
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ�างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ
หลักเกณฑ�ศูนย�ที่ปรึกษาไทย

1. ดําเนินการคัดเลือกตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
2. ขอขยายเวลาในการเบิกจ�ายเงินฝาก
ค�าใช�จ�ายเก็บภาษีท�องถิ่น 10 % ประจําปV 
2560 ของโครงการฯ และได�รับอนุมัติเมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 
3. ศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ
หลักเกณฑ�ศูนย�ที่ปรึกษาไทย เพื่อจัดทําร�าง 
TOR  
4. ขอปรับแผนการดําเนินการโครงการฯ 
เนื่องจากได�รับอนุมัติงบประมาณเมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2560 และต�องมีการปรับแก� TOR 
ใหม�ทั้งหมด

3.4 โครงการทดแทนอุปกรณ�ระบบเครือข�ายและ
ปrองกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศ 
กรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)

เป:นไปตามแผน สัญญาเลขที่ 81/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
 2561 และส�งงานงวดที่ 1 ในวันที่ 10 
พฤษภาคม 2561

 -  -

ยุทธศาสตรEที่ 3 : สร#างความเชื่อมั่นในการใช#เทคโนโลยีดิจิทัล
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน 
เร็วกว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 /2561

3.5 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ด�าน IT และ
ศึกษาการจัดทําสถาปmตยกรรมองค�กร 
(Enterprise Architecture : EA) 
(กรมบัญชีกลาง)

จะดําเนินการในปVงบประมาณ 2562 อยู�ระหว�างจัดทําแผนยุทธศาสตร�ด�าน IT และ
ศึกษาข�อมูลและวิธีการจัดทํา

 -  -

3.6 โครงการจ�างที่ปรึกษาจัดทําแผนการย�ายและ
บริหารความเสี่ยงในการย�ายศูนย�
คอมพิวเตอร�หลัก (Data Center) ของ
กรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)

เป:นไปตามแผน ได�รับการจัดสรรให�ใช�เงิน 10 %  
ปVงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก
กระทรวงการคลัง อยู�ระหว�างการทํา TOR

 -  -

3.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย�คอมพิวเตอร�
สํารอง (Disaster Recovery Center) เพื่อ
รองรับระบบสารสนเทศตามภารกิจหลักของ
กรมบัญชีกลางให�รองรับระบบบําเหน็จ 
บํานาญและสวัสดิการค�ารักษาพยาบาล และ
ระบบ AFMIS (กรมบัญชีกลาง)

ล�าช�ากว�าแผน เซ็นต�สัญญาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ� 2561 
และอยู�ระหว�างตรวจรับงานงวดที่ 1

 -  -

3.8 โครงการเฝrาระวัง ตรวจสอบ วิเคราะห�ภัย
คุกคามด�านความมั่นคงปลอดภัยและ
ลักษณะพฤติกรรมที่อยู�ในข�ายผิดปกติ 
สําหรับระบบจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐด�วย
อิเล็กทรอนิกส�โดยวิธีพิเศษ (กรมบัญชีกลาง)

ล�าช�ากว�าแผน ดําเนินการทําสัญญาจ�างเรียบร�อยแล�ว ตาม
สัญญาเลขที่ 25/2561 ลงวันที่ 25 ธันวาคม
 2560

1. เงินฝากค�าใช�จ�ายเก็บภาษีท�องถิ่น 10 % 
ประจําปV 2560 พับเนื่องจากทําสัญญาไม�ทัน 
30 กันยายน 2560

1. ขอขยายเวลาในการเบิกจ�ายเงินฝาก
ค�าใช�จ�ายเก็บภาษีท�องถิ่น 10 % ประจําปV 
2560 ของโครงการฯ ด�รับอนุมัติขยายเวลา
ในการเบิกจ�ายฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 60
2. ขอปรับแผนการดําเนินการเนื่องจากจากได�
มีการทําสัญญาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 60
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน 
เร็วกว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 /2561

3.9 โครงการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติ
ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศให�สอดคล�องกับ
หลักเกณฑ�สากล (สคร.) ประกอบแผนงาน
ย�อย ดังนี้

ล�าช�ากว�าแผน

3.9.1 ร�างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด�านสารสนเทศ

3.9.2 ร�างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทํา
แผนการบริหารความต�อเนื่องในสภาวะวิกฤต 
“Business Continuity Plan (BCP)” ด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.9.3 ร�างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทํา
แผนการบริหารความเสี่ยงด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.9.4 ร�างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทํา
แผนการสํารองข�อมูลระบบสารสนเทศ

3.9.5 ร�างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทําแผน
เตรียมความพร�อมด�านเทคโนโลยีสารสนเทศกรณี
ฉุกเฉิน

4.1 โครงการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร�
กระทรวงการคลัง (MoF Cloud) (สป.กค.)

เป:นไปตามแผน 1. ผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร�กระทรวงการคลัง
2. อยู�ระหว�างการขอรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณ จากสํานักงบประมาณ

 -  -

4.2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย�
คอมพิวเตอร�หลักและคอมพิวเตอร�สํารอง
กระทรวงการคลัง (สป.กค.)

จะดําเนินการในปVงบประมาณ 2562 1. ผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร�กระทรวงการคลัง
2. อยู�ระหว�างการขอรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณ จากสํานักงบประมาณ

 -  -

4.3 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร�และ
อุปกรณ�เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม 
(กรมธนารักษ�)

เร็วกว�าแผน 1. ผ�านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร�กระทรวงการคลังแล�ว
2. อยู�ระหว�างการดําเนินการทางพัสดุ

- -

ได�จัดทําร�างนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด�านสารสนเทศ 
ตามข�อ 3.8.1 และร�างนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการจัดทําแผนการสํารองข�อมูลระบบ
สารสนเทศ ตามข�อ 3.8.4 เรียบร�อยแล�ว 
ขณะนี้อยู�ระหว�างการพิจารณาของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เนื่องจากมีการพิจารณาปรับปรุงแก�ไขให�
สอดคล�องกับการปฏิบัติงานด�านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. ประกอบกับ
ต�องรอกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เห็นชอบร�างก�อน

เร�งดําเนินการให�แล�วเสร็จ

ยุทธศาสตรEที่ 4 : บูรณาการและยกระดับโครงสร#างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน 
เร็วกว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 /2561

4.4 โครงการจ�างที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนย�
คอมพิวเตอร�แห�งใหม� (กรมธนารักษ�)

เร็วกว�าแผน ส�งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร�อยแล�ว - -

4.5 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยง
ระบบเครือข�ายระหว�างส�วนกลางและส�วน
ภูมิภาค (กรมธนารักษ�)

เร็วกว�าแผน 1. ผ�านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร�กระทรวงการคลังแล�ว
2. อยู�ระหว�างการดําเนินการทางพัสดุ

- -

4.6 โครงการจัดหาเครื่องพิมพ� 3 มิติ 
(กรมธนารักษ�)

ล�าช�ากว�าแผน 1. ผ�านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร�กระทรวงการคลังแล�ว
2. อยู�ระหว�างการดําเนินการทางพัสดุ

มีการแก�ไขรายละเอียดของโครงการเพื่อให�
เกิดประโยชน�สูงสุดต�อทางราชการ

ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน และเร�งรัด 
ติดตามการดําเนินการทางพัสดุได�ภายใน
ปVงบประมาณ ๒๕๖๑

4.7 โครงการสร�างอาคารศูนย�คอมพิวเตอร�หลัก 
(Data Center) ของกรมบัญชีกลาง 
(กรมบัญชีกลาง)

ล�าช�ากว�าแผน ตรวจรับงานแล�ว 7 งวด พื้นที่จัดเก็บดินไม�เพียงพอ จึงไม�สามารถขนดิน
ออกจากพื้นที่ก�อสร�างได�

ประสานไปยังธนารักษ�เพื่อหาพื้นที่จัดเก็บดิน 
หรือหาแนวทางขนดินออกจากพื้นที่ก�อสร�าง
ต�อไป

4.8 โครงการระบบเครือข�ายและรักษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศสําหรับศูนย�คอมพิวเตอร�
กลัก (Data Center) กรมบัญชีกลาง 
(กรมบัญชีกลาง)

จะดําเนินการในปVงบประมาณ 2562 ขอปรับแผนโดยเลื่อนการของบประมาณมา
เป:นปVงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเปลี่ยนชื่อ
โครงการจาก "โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเติม สําหรับ
ศูนย�คอมพิวเตอร�หลัก (Data Center) ของ
กรมบัญชีกลาง ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี (กรมบัญชีกลาง)" เป:น 
"โครงการระบบเครือข�ายและรักษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศสําหรับศูนย�คอมพิวเตอร�
กลัก (Data Center) กรมบัญชีกลาง"

 -  -

4.9 โครงการย�ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไปศูนย�คอมพิวเตอร�หลัก (Data 
Center) ของกรมบัญชีกลาง ตําบลบางปรอก
 อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
(กรมบัญชีกลาง)

จะดําเนินการในปVงบประมาณ 2562 
(จากเดิมจะดําเนินการในปVงบประมาณ 2564)

ขอเงินงบประมาณปV พ.ศ. 2562  -  -

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

ล�าช�ากว�าแผน ได�รับอนุมัติแล�วและอยู�ในการดําเนินงานจัดซื้อ
จัดจ�าง

 -  -
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน 
เร็วกว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 /2561

4.11 พัฒนาระบบให�บริการกรมสรรพสามิตผ�าน 
Mobile Application (Excise Smart 
Service) (กรมสรรพสามิต)

เป:นไปตามแผน ลงนามในสัญญา วันที่ 28 มีนาคม 2561 
และขอปรับปรุงแผนการดําเนินงานเนื่องจาก
ได�รับจัดสรรงบประมาณเป:น 2 ปV
- ปVงบประมาณ 2561 จํานวนเงิน 
10 ล�านบาท
- ปVงบประมาณ 2562 จํานวนเงิน 
40  ล�านบาท
ดังนั้น จึงต�องกําหนดแผนการส�งมอบงานใหม�

 - มีการเร�งรัดคู�สัญญาส�งมอบงานให�เร็วขึ้นและ
ดําเนินการส�งมอบงานให�ได�ตามแผนงานที่
กําหนด

4.12 โครงการทดแทนอุปกรณ�ปrองกันเครือข�ายชั้น
ภายใน (internal firewall) เครื่อง
คอมพิวเตอร�แม�ข�ายระบบเครื่องคอมพิวเตอร�
แบบเสมือน และเครื่องคอมพิวเตอร�และ
อุปกรณ�ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เร็วกว�าแผน ได�ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ�ปrองกันเครือข�าย
ชั้นภายใน (Internal Firewall) ของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและเบิก
จ�ายเงินงบประมาณโครงการดังกล�าวเรียบร�อย
แล�ว โดยอุปกรณ�ดังกล�าวได�ใช�งานปrองกัน
เครือข�ายชั้นภายในตามวัตถุประสงค�แล�ว

- -

4.13 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับ
อาคารสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (อาคาร
ใหม�)  (สบน.)

จะดําเนินการในปVงบประมาณ พ.ศ. 2563  -  -  -

4.14 โครงการจัดทําศูนย�ปฏิบัติการด�านการเงิน
ด�วยวิธีอิเล็กทรอนิกส� (BOT-EFS)  (สบน.)

จะดําเนินการในปVงบประมาณ พ.ศ. 2563  -  -  -
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน 
เร็วกว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 /2561

5.1 โครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ผู�เชี่ยวชาญด�าน Data Analytics  (สป.กค.)

เป:นไปตามแผน โครงการประกอบไปด�วย 1 หลักสูตร
ดําเนินการฝ�กอบรมเสร็จสิ้น 1 หลักสูตร

 -  -

5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด�าน
เทคโนโลยีดิจิทัล (สป.กค.)

เป:นไปตามแผน โครงการประกอบไปด�วย 14 หลักสูตร
ดําเนินการฝ�กอบรมเสร็จสิ้น 2 หลักสูตร 
อยู�ระหว�างรับสมัคร 11 หลักสูตร
อยู�ระหว�างขออนุมัติ 1 หลักสูตร

 -  -

5.3 โครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ผู�เชี่ยวชาญดิจิทัลยุค Digital Economy 
(สป.กค.)

เป:นไปตามแผน โครงการประกอบไปด�วย 3 หลักสูตร
ดําเนินการฝ�กอบรมเสร็จสิ้น 1 หลักสูตร 
อยู�ระหว�างการฝ�กอบรม 1 หลักสูตร
อยู�ระหว�างขออนุมัติ 1 หลักสูตร

 -  -

5.4 โครงการจ�างที่ปรึกษาพัฒนาทักษะด�านดิจิทัล
 (Skill Set) ของข�าราชการและบุคลากร 
กรมธนารักษ� (กรมธนารักษ�)

เป:นไปตามแผน 1. ผ�านการพิจารณาโครงการของ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมธนารักษ�  
2. อยู�ระหว�างการศึกษาวิเคราะห�รวบรวมเพื่อ
จัดทําโครงการ

- -

5.5 โครงการจัดทําห�องปฏิบัติการ GFMIS-TR 
Training center (สบน.)

จะดําเนินการในปVงบประมาณ พ.ศ. 2563  -  -  -

ยุทธศาสตรEที่ 5 :พัฒนาบุคลากรให#มีสมรรถนะด#านเทคโนโลยีดิจิทัล
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