
ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน เร็ว
กว�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.)

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2562 อยู�ในระหว�างจัดทําคําของบประมาณ ไม�มี ไม�มี

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2561 อยู�ในระหว�างเข�าคณะกรรมการคอมพิวเตอร�
กระทรวงการคลัง

ไม�มี ไม�มี

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2561 ผ�านการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของ
กรมธนารักษ� อยู�ระหว�างการพิจารณาของ
คณะกรรมการคอมพิวเตอร�กระทรวงการคลัง

ไม�มี ไม�มี

1.4 โครงการจัดทําระบบเว็บไซต�ของสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะเพื่อรองรับยุทธศาสตร�
รัฐบาลดิจิทัล (สบน.)

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2561 อยู�ระหว�างเสนอขออนุมัติร�าง TOR ไม�มี ไม�มี

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2563 ไม�มี ไม�มี ไม�มี

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2564 ไม�มี ไม�มี ไม�มี

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2561 อยู�ระหว�างเสนอขออนุมัติร�าง TOR ไม�มี ไม�มี

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นป7งบประมาณ 2560

ยุทธศาสตรBที่ 1 : ยกระดับการใช#ประโยชนBจากการบูรณาการข#อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังด#วยเทคโนโลยีดิจิทัล

1



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

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นป7งบประมาณ 2560

เปeนไปตามแผน 1. ได�มีการสํารวจความต�องการข�อมูลและ
กําหนดรายการข�อมูล ดังนี้
     1.1 ได�หารือร�วมกับหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 
เช�น ธนาคารแห�งประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ กรมบัญชีกลาง สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง และสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
เพื่อสํารวจความต�องการข�อมูลด�านรัฐวิสาหกิจ
และกําหนดรายการข�อมูล ระยะเวลาและ
ความถี่ในการส�งข�อมูลในระบบGFMIS-SOE
     1.2 ได�หารือร�วมกับสํานักบริหาร
หลักทรัพย�ของรัฐและกองส�งเสริมการให�
เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพื่อสํารวจ
ความต�องการข�อมูลด�านหลักทรัพย�ของรัฐ 
และการให�เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ตามลําดับ พร�อมทั้งได�มีกําหนดรายการข�อมูล 
ระยะเวลา และความถี่ในการส�งข�อมูลในระบบ
 GFMIS-SOE 
2. อยู�ระหว�างดําเนินการพัฒนาระบบ
ฐานข�อมูลสารสนเทศด�านหลักทรัพย�ของรัฐ 
และด�านการร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ และ
ปรับปรุงฐานข�อมูลสารสนเทศ
ด�านรัฐวิสาหกิจ ในป;งบประมาณ พ.ศ. 2561

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

ไม�มี ไม�มี
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน เร็ว
กว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นป7งบประมาณ 2560

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

เปeนไปตามแผน เปeนระบบพื้นฐานในการวิเคราะห�ฐานข�อมูล
ให�แก�คณะทํางานบูรณาการด�านระบบข�อมูล
สารสนเทศกระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุน
คณะทํางานขับเคลื่อนกระทรวงการคลัง

ปlจจุบันความสามารถในการดําเนินงาน 
(Capability) มีปริมาณข�อมูลที่มากและ
หลากหลาย อีกทั้งยังมีการจัดเก็บภายในระบบ
คลังข�อมูลมากขึ้น ส�งผลให�ระบบงานรับภาระ
หนักขึ้นและทํางานได�ช�าลง ก�อให�เกิดการ
ทํางานของระบบที่ไม�มีประสิทธิผล

เร�งดําเนินงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
บริการฐานข�อมูลกลางด�านเศรษฐกิจการคลัง 
ระยะที่ 2 (DOC Phase II) ด�วยการนํา
เทคโนโลยี Big Data มารองรับเปeนรากฐาน
ของการออกแบบ โดยใช�แนวทาง Predictive 
Analytics เพื่อให�เกิดประโยชน�สูงสุดในการ
เชื่อมโยงกับรายงานสรุปผล (Dashboard) ทาง
เศรษฐกิจ เพื่อเฝpาระวังและ แจ�งเตือนข�อมูลที่
สําคัญทางเศรษฐกิจ

2.2 โครงการบูรณาการระบบบริการ Tax Single
 Sign On (Tax SSO) (สป.กค.)

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2561
(ระยะที่ 2)

โครงการนี้เปeนโครงการต�อเนื่อง ซึ่งโครงการ
ระยะแรกอยู�ระหว�างการตรวจรับงวดสุดท�าย

ไม�มี ไม�มี

ยุทธศาสตรBที่ 2 : ยกระดับกระบวนการทํางานด#วยเทคโนโลยีดิจิทัล
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน เร็ว
กว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นป7งบประมาณ 2560

ไม�มี1. ติดตั้งเครื่องระบบคอมพิวเตอร�แม�ข�าย
สําหรับทําหน�าที่ Web Service Security 
Gateway และอุปกรณ�ต�าง ๆ, Software 
License, System Software ที่กรมศุลกากร
ได�กําหนดสถานที่ติดตั้ง ตามการส�งมอบระบบ
คอมพิวเตอร� งวดงานที่ 2 และตามข�อกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ
คอมพิวเตอร�ได� 
2. ได�ทดสอบระบบงานคอมพิวเตอร�กับ
เครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส� (EDC : 
Electronic Data Capture) โดยบัตร
อิเล็กทรอนิกส� (บัตร Demo) ทดสอบในการ
รับชําระเงินค�าภาษีอากร และรายได�อื่นๆ 
ระบบของกรมฯ จะส�งข�อมูลยอดที่รับชําระไป
ยังเครื่อง EDC จากนั้นเจ�าหน�าที่ทําการรูดบัตร
ข�อมูลการชําระเงินจากเครื่อง EDC จะส�งมายัง
ระบบคอมพิวเตอร�กรมศุลกากร เพื่อบันทึก
ข�อมูลการชําระเงินและดําเนินการออก
ใบเสร็จรับเงินต�อไป และทดสอบกรณียกเลิก
การชําระเงินด�วยบัตรอิเล็กทรอนิกส� พร�อมทั้ง
สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบัญชี 
(Online) ผ�านทาง KTB Coporate Online ได�

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

เปeนไปตามแผน ไม�มี
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน เร็ว
กว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นป7งบประมาณ 2560

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

เปeนไปตามแผน อยู�ระหว�างดําเนินการจัดทํา TOR ไม�มี ไม�มี

2.5 ระบบจัดส�งหนังสือหรือเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส�ที่เกี่ยวกับภาษีสรรพากรถึง
ผู�เสียภาษี (กรมสรรพากร)

เปeนไปตามแผน 1. ศึกษาความเปeนไปได� ข�อกฏหมาย 
แนวปฏิบัติ และรูปแบบในการจัดทําเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส�
2. ประชุมหารือ เพื่อกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงาน

ช�องทางการรับทราบเอกสารอิเล็กทรอนิกส�
ของผู�เสียภาษีที่ต�องพิจารณาให�รอบคอบ ที่มี
ผลทางด�านกฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติ และ
ข�อจํากัดด�านช�องทางการรับทราบข�อมูล
ข�าวสารทางอิเล็กทรอนิกส�ของ
ผู�เสียภาษี เช�น ผู�เสียภาษีไม�ได�ใช�อินเทอร�เน็ต
ทุกคน เปeนต�น

พิจารณาหาช�องทางในการรับส�งเอกสาร
อิเล็กทรอกนิกส�ไปยังผู�เสียภาษี

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

เปeนไปตามแผน รวบรวมปlญหา และความต�องการเพิ่มเติม 
ของผู�มีส�วนเกี่ยวข�องทั้งหมด และขอบเขตการ
พัฒนาระบบ 

ไม�มี ไม�มี

2.7 โครงการพัฒนากระบวนงานกรรมวิธี VAT 
(กรมสรรพากร)

เปeนไปตามแผน อยู�ระหว�างจัดทํากระบวนการจัดซื้อจัดจ�าง ไม�มี ไม�มี

2.8 โครงการพัฒนาระบบการยื่นแบบภาษีหัก ณ
 ที่จ�ายด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล (กรมสรรพากร)

เปeนไปตามแผน อยู�ระหว�างการดําเนินการเพื่อขออนุมัติ
การให�บริการระบบงานภาษีเงินได�หัก ณ ที่จ�าย
 สําหรับติดตั้งใช�งานที่สํานักงานผู�เสียภาษีอากร
 (WHT Office System : OFS)

ไม�มี ไม�มี
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน เร็ว
กว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นป7งบประมาณ 2560

2.9 โครงการพัฒนาระบบการบริจาคด�วย
อิเล็กทรอนิกส� (กรมสรรพากร)

เปeนไปตามแผน อยู�ระหว�างการดําเนินการพัฒนาระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกส�

ศาสนสถานส�วนใหญ� ยังไม�มีเลขประจําตัว
ผู�เสียภาษีอากร ซึ่งต�องใช�เปeนเลขอ�างอิง
การเปeนหน�วยรับบริจาค

1. พัฒนาระบบให�ศาสนสถานเข�าตรวจสอบ
ข�อมูลการมีเลขประจําตัวผู�เสียภาษีอากร
2. ขอความร�วมมือให�กรมการศาสนา 
และสํานักงานพระพุทธศาสนา เปeนหน�วยงาน
ที่มีหน�าที่ลงทะเบียนเพื่อขอมีเลขประจําตัวผู�
เสียภาษีอากรให�แก�ศาสนสถานที่อยู�ในความ
รับผิดชอบ

2.10 โครงการตัดบัญชีใบกํากับการขนย�ายสินค�า
แบบอัตโนมัติ (กรมศุลกากร)

เร็วกว�าแผน 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

1. ผู�ประกอบการบางราย ยังขาดความเข�าใจ
ในการจัดส�งข�อมูลใบกํากับการขนย�ายสินค�า 
ผ�าน NSW ให�กับการท�าเรือฯ
2. น้ําหนักชั่ง (EIR) ยังไม�ได�หักน้ําหนักหัวลาก
 หางลากและน้ําหนักตู�เปล�า ตาม
มาตรฐานสากล

1.ประชาสัมพันธ�และประสานงานชี้แจงให�
ความรู�แก�ผู�ประกอบการในการส�งข�อมูล
ใบกํากับฯ ผ�าน NSW
2. การท�าเรือฯ เร�งปรับปรุงโปรแกรมในการ
ชั่งน้ําหนัก (EIR) ให�มีการหักน้ําหนัก
หัวลาก หางลากและน้ําหนักตู�เปล�า ให�เปeนไป
ตามมาตรฐานสากล
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน เร็ว
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นป7งบประมาณ 2560

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

เปeนไปตามแผน กรมศุลกากรและกรมการค�าต�างประเทศ ได�
เชื่อมโยงข�อมูล ATIGA Form D กับประเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร�แล�ว โดยมี
แผนงานในการเชื่อมโยงข�อมูลให�ครบถ�วนทุก
ประเทศสมาชิก และใช�งานได�จริงสําหรับการ
ออก ATIGA Form D และพิธีการศุลกากร
ต�อไป ประเทศไทยได�เข�าร�วมนําร�องทดสอบ
เชื่อมโยงข�อมูล ATIGA FORM D กับประเทศ
สมาชิกอีก 4 ประเทศ ได�แก� อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย สิงคโปร� และเวียดนาม ซึ่งการ
ทดสอบได�แล�วเสร็จในเดือน กุมภาพันธ� 2559
 จากผลการทดสอบ สมาชิก ASEAN แต�ละ
ประเทศมีความพร�อมของระบบ NSW สําหรับ
รองรับการเชื่อมโยงข�อมูลผ�านระบบ ASW ที่
แตกต�างกัน ซึ่งต�องปรับปรุงทั้งด�านเทคนิคและ
กฎระเบียบเพื่อรองรับการเชื่อมโยงข�อมูลผ�าน
ระบบ ASW 

ไม�มี ๑. ผู�บริหารระดับสูงของอาเซียนและแต�ละ
ประเทศสมาชิก ควรผลักดันและสนับสนุนด�าน
ต�างๆ ให�การดําเนินการเชื่อมโยงข�อมูลเปeนไป
ตามแผนงาน
๒. ควรมีผู�รู� และมีประสบการณ�ในการพัฒนา
ระบบอิเล็กทรอนิกส�ทําการตัดสินใจร�วมกันใน
แนวทางการพัฒนาระบบฯ เพื่อให�ระบบ
สนับสนุนผู�ใช�งานมากที่สุด
๓. ควรมีการกําหนดนโยบายของประเทศ และ
กําหนดแผนงานของหน�วยงานอย�างเปeน
รูปธรรมและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการ
เชื่อมโยงข�อมูลระหว�างประเทศให�เปeนผลสําเร็จ
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน เร็ว
กว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นป7งบประมาณ 2560

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2561 อยู�ในระหว�างเข�าคณะกรรมการคอมพิวเตอร�
กระทรวงการคลัง

มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบงานคอมพิวเตอร� เพื่อให�สอดคล�องกับ
เทคโนโลยีที่จะใช�ในการพัฒนาระบบและ
รองรับสถาปlตยกรรม Big Data ตามกรอบ
แนวทางการบริหารจัดการข�อมูลของ
กระทรวงการคลัง และเพื่อให�ได�ระบบงานที่มี
ประสิทธิภาพ คุ�มค�า และมีประโยชน�สูงสุดแก�
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ขอเพิ่มเติมคุณลักษณะเฉพาะของระบบงาน
คอมพิวเตอร�

สําหรับการใช�งานจริงเชื่อมโยงข�อมูล ATIGA 
FORM D ระหว�างประเทศสมาชิกอาเซียน 
ประเทศไทยโดยกรมศุลกากรและกรมการค�า
ต�างประเทศ ได�เชื่อมโยงข�อมูล ATIGA Form 
D กับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
สิงคโปร�แล�ว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
โดยเวียดนาม บรูไน และฟiลิปปiนส�อยู�ระหว�าง
เตรียมการและทดสอบระบบ คาดว�าจะ
สามารถเชื่อมโยงข�อมูลฯ ได�ภายในป; 2560 
ถึงต�นป; 2561 ประเทศ อื่นๆ ได�แก� กัมพูชา, 
ลาว และเมียนมา คาดว�าจะเชื่อมโยงข�อมูลฯ 
ได�ภายในป; 2561 ทั้งนี้ อาเซียนอยู�ระหว�าง
การเตรียมความพร�อมการแลกเปลี่ยนเอกสาร
อื่นๆ เพิ่มเติมภายในภาครัฐและภาคเอกชน
ของประเทศสมาชิกอาเซียน เช�น เอกสาร
ใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary 
Certificate) และใบขนสินค�าอาเซียน 
(ACDD/export information) เปeนต�น โดยมี
ทีมบริหารโครงการ (PMO) ASW ของอาเซียน 
เปeนผู�ดูแลและบริหารจัดการระบบ ASW 
ร�วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนต�อไป
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน เร็ว
กว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นป7งบประมาณ 2560

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ ๒๕๖๑ ดําเนินการศึกษาวิเคราะห�ความต�องการด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทบทวน
กระบวนการให�บริการประชาชนแล�ว อยู�
ระหว�างการสรุปผลการศึกษาวิเคราะห�ทบทวน 
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ�

ไม�มี ไม�มี

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

เป�นไปตามแผน เสร็จสิ้นโครงการ เบิกจ�ายครบตามสัญญา ไม�มี ไม�มี

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

เปeนไปตามแผน อยู�ระหว�างเสนอขออนุมัติร�าง TOR ไม�มี ไม�มี

2.16 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการลงทุน
ภาครัฐ ระยะที่ 2 (สบน.)

เปeนไปตามแผน ดําเนินการตรวจรับงานงวดที่ 3 แล�ว
(งวดที่ 4 งวดสุดท�าย ซึ่งตามแผนจะเสร็จ
ภายใน 15 ก.พ. 61)

ไม�มี ไม�มี

2.17 โครงการพัฒนาระบบนําเข�าแผนงาน/
โครงการเพื่อจัดทําแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ  (สบน.)

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2562 ข�อเสนอโครงการ ผ�านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสม
ของอุปกรณ�และราคา

ไม�มี ไม�มี

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2562 ข�อเสนอโครงการ ผ�านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสม
ของอุปกรณ�และราคา

ไม�มี ไม�มี

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2561 ไม�มี ไม�มี ไม�มี

2.20 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการ
คลังเพื่อรองรับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
(สป.กค.)

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2561 อยู�ในระหว�างดําเนินการ โครงการนี้สัมพันธ�กับโครงการจัดทําระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส�ใหม� (New GFMIS Thai) 
(สป.กค.) เนื่องจากต�องใช� Hardware และ 
Software License ที่จัดซื้อในโครงการดังกล�าว
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน เร็ว
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2.21 โครงการบูรณาการฐานข�อมูลสวัสดิการสังคม 
(e-Social Welfare) (กรมบัญชีกลาง)

เปeนไปตามแผน อยู�ระหว�างการตรวจรับงานงวดที่ 3 และ 4 การปรับเปลี่ยนเงื่อนไข รายละเอียดที่เกี่ยวกับ
สวัสดิการต�างๆ

หาแนวทางให�เกิดผลกระทบต�อการดําเนินการ
เกี่ยวกับสวัสดิการให�น�อยที่สุด

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2562 จะขอรับการจัดสรรงบประมาณใน
ป;งบประมาณ 2562

ไม�มี ไม�มี

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

เปeนไปตามแผน อยู�ระหว�างการตรวจรับงานงวดที่ 1 และ 2 ไม�มี ไม�มี

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2563 จะขอรับการจัดสรรงบประมาณใน
ป;งบประมาณ 2563

ไม�มี ไม�มี

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

เปeนไปตามแผน บริษัทฯ ได�ส�งมอบงานตามสัญญาและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได�ทําการตรวจรับ
งานเรียบร�อยแล�ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 
2559

ไม�มี ไม�มี

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2563 ไม�มี ไม�มี ไม�มี

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

เปeนไปตามแผน ได�รับการจัดสรรงบประมาณในป;งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ได�รับอนุมัติในหลักการให�
ดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู�
ระหว�างจัดเตรียมข�อมูล (อาทิ ขอรายชื่อ
คณะกรรมการ, ราคากลาง เปeนต�น) ส�ง
เลขานุการกรม เพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง
ต�อไป

ไม�มี ไม�มี
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน เร็ว
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นป7งบประมาณ 2560

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

เปeนไปตามแผน ได�รับการจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป;
งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง เมื่อวันที่ 
14 กันยายน 2560  ได�รับอนุมัติในหลักการ
ให�ดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู�
ระหว�างจัดเตรียมข�อมูล (อาทิ ขอรายชื่อ
คณะกรรมการ, ราคากลาง เปeนต�น) ส�ง
เลขานุการกรม เพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง
ต�อไป

ไม�มี ไม�มี

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

ล�าช�ากว�าแผน โครงการฯ ได�ผ�านการพิจารณาของ
คณะกรรมการคอมพิวเตอร�กระทรวงการคลัง 
(คคค.) ชุดความเหมาะสมของโครงการ เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2560 และผ�าน คคค. ชุด
ความเหมาะสมทางด�านราคา เมื่อวันที่ 11 
ตุลาคม 2560

1. กรมบัญชีกลางมีโครงการบัตรสวัสดิการ
รักษาพยาบาล ซึ่งต�องมีการปรับขอบเขตงาน
ให�รองรับข�อมูลที่มาจากโครงการบัตรฯ
2. เนื่องจากโครงการไม�สามารถก�อหนี้ได�ทัน
ภายใน 30 ก.ย. 60 จึงทําให�งบประมาณพับไป

อยู�ระหว�างดําเนินการขอใช�เงินฝากค�าใช�จ�าย
เก็บภาษีท�องถิ่น ประจําป;งบประมาณ 2561

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

ล�าช�ากว�าแผน ไม�มี ไม�ได�รับจัดสรรงบประมาณในป; พ.ศ. 2561 อยู�ระหว�างดําเนินการขอใช�เงินฝากค�าใช�จ�าย
เก็บภาษีท�องถิ่น ประจําป;งบประมาณ 2561

2.31 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช�ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง 
ป;งบประมาณ พ.ศ. 2562  (กรมบัญชีกลาง)

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2562 จะขอรับการจัดสรรงบประมาณใน
ป;งบประมาณ 2562

ไม�มี ไม�มี

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2564 ปรับแผนการดําเนินงานโครงการเปeน
ป;งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากเดิมเริ่ม
โครงการป;งบประมาณ 2562

ไม�มี ไม�มี

2.33 โครงการจัดซื้อ SAN Storage  ของระบบ 
e-Pension (กรมบัญชีกลาง)

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

ไม�มี ไม�มี

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2562 อยู�ในระหว�างจัดทําคําของบประมาณ ไม�มี ไม�มี
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน เร็ว
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2.35 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเปeนลูกจ�าง
ชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณใน
ระบบออนไลน� (สป.กค)

 เปeนไปตามแผน 1. ศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินการที่
เกี่ยวข�องกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลด�วย
ระบบออนไลน�
2. ติดต�อ ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย 
จํากัด(มหาชน) และ หน�วยงานที่เกี่ยวข�องเพื่อ
ร�วมวางแผนการดําเนินการและลําดับขั้นตอน
ที่ต�องดําเนินการ

เนื่องจากการรับสมัครออนไลน�เปeนเรื่องใหม� 
จึงต�องมีการศึกษาหาข�อมูลให�ครบถ�วน และ
ร�วมหารือกันระหว�างเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�องใน
หน�วยงานต�าง ๆ ได�แก� สบค. สบก. และ ศทส.
 และเจ�าหน�าที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) เพื่อให�รับทราบการดําเนินการและ
ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน�ของ สป.กค.

ศึกษาหาข�อมูลกับกรมในสังกัดที่มีการ
ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลด�วยระบบ
ออนไลน�มาแล�ว

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

เปeนไปตามแผน มีการรวบรวมข�อมูล รายละเอียดแบบฟอร�ม ที่
ใช�ในการจัดทําแบบฟอร�มรับเรื่องราวร�องทุกข�
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส�เรียบร�อยแล�ว โดยใน
เบื้องต�นได�ประสานกับศูนย�เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง จัดทําแบบฟอร�มรับเรื่องราว
ร�องทุกข�ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส�เพื่อเพิ่ม
ช�องทางและเปeนการอํานวยความสะดวกให�แก�
ประชาชนไปพลางก�อน

ไม�มี ไม�มี

2.37 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และ
การจัดการสํานักงาน (E-Office) 
(กรมธนารักษ�)

จะดําเนินการในป;งบประมาณ ๒๕๖๓ อยู�ระหว�างการศึกษาวิเคราะห�และทบทวน
ความต�องการ

ไม�มี ไม�มี

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ ๒๕๖๑ ผ�านการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมธนารักษ� อยู�ระหว�างการพิจารณาของ
คณะกรรมการคอมพิวเตอร�กระทรวงการคลัง

ไม�มี ไม�มี
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กว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)
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2.39 โครงการยกระดับแพลตฟอร�มเพื่อการ
สนับสนุนบริหารการจัดการภายในของ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) ประกอบด�วยระบบงานย�อยดังนี้

2.39.1 ระบบ e-Form เปeนไปตามแผนงาน 1. ได�มีการพัฒนา e-Form แล�ว ดังนี้
  1.1 กระบวนการการรับเรื่องร�องเรียน เช�น 
การแจ�งให�รัฐวิสาหกิจชี้แจงข�อเท็จจริง การ
ติดตามความคืบหน�า 
การรายงานให�ผู�ร�องเรียนและหน�วยงานที่
เกี่ยวข�องทราบ เปeนต�น
  1.2 กระบวนการจัดทําหนังสือที่เกี่ยวข�องกับ
รัฐวิสาหกิจ เช�น หนังสือเชิญประชุม 3P 
หนังสือจัดส�งบันทึกข�อตกลงการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ และการนําส�งข�อมูลเกี่ยวกับการ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ เปeนต�น
2. อยู�ระหว�างพัฒนา e-form สําหรับ
กระบวนการบริหารจัดการภายในของ สคร. 
ในป;งบประมาณ 2561

ไม�มี ไม�มี

2.39.2 ระบบ Tracking System เร็วกว�าแผนงาน ได�พัฒนาระบบ Tracking System เพื่อ
ติดตามความคืบหน�าของโครงการและการเบิก
จ�ายเงินงบประมาณของโครงการที่ได�รับการ
จัดสรรงบประมาณ รวมถึงเพิ่มเติมให�สามารถ
ติดตามความคืบหน�าของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการของ สคร. ที่ไม�ได�ใช�เงิน
งบประมาณด�วย ซึ่งตามแผนกําหนดให�
ดําเนินการเพิ่มเติมในป;งบประมาณ 2562

ไม�มี ไม�มี
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน เร็ว
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2.39.3 ระบบ e-สารบรรณ ล�าช�ากว�าแผนงาน อยู�ระหว�างดําเนินการพัฒนาระบบ e-สาร
บรรณ ให�สามารถรับ-ส�งงานถึงระดับบุคคล 
และสามารถนําเสนองานภายในระบบ
อิเล็กทรอนิกส� เพื่อความสะดวก รวดเร็วและ
ลดปริมาณการใช�กระดาษและหมึกพิมพ� 
รวมถึงสามารถติดตามความก�าวหน�า
ของงานและงานค�างได�ทันทีที่ต�องการ

ที่ปรึกษาส�งมอบงานล�าช�า เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนทีมผู�พัฒนาระบบงาน

เร�งรัดการพัฒนาระบบงานและการส�งมอบงวด
งานให�เร็วยิ่งขึ้น

2.40 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรของสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง เพื่อทดแทนระบบเดิม 
(สศค.)

- การส�งมอบงวดที่ 2 เปeนไปตามแผน และ
การส�งมอบงานงวดที่ 3 เร็วกว�าแผน
- การส�งมอบงานงวดที่ 4 ล�าช�ากว�าแผน

 - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถ
ดําเนินการตรวจรับงานงวดที่ 2 และ งวดที่ 3 
 ดังกล�าวได�เร็วกว�าระยะเวลาที่กําหนด
 - งวดที่ 4 บริษัทส�งมอบงานฯ วันที่ 16 
ตุลาคม 2560 (เปeนไปตามสัญญา) แต�ล�าช�า
กว�าแผนการ ที่กําหนด (กันยายน 2560)

เนื่องจากการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
 ประกอบด�วยหลายส�วนงาน ซึ่งจําเปeนต�อง
เกี่ยวข�องกับเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�องกับระบบงาน
และบริษัทผู�พัฒนาระบบงาน เช�น ระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ ระบบการจัดซื้อจัด
จ�าง ระบบพัสดุครุภัณฑ� และระบบบริหาร
จัดการโครงการ เปeนต�น ซึ่งต�องวางแผนการ
ดําเนินงานอย�างใกล�ชิด เพื่อให�การ
ประสานงานสําเร็จได�อย�างรวดเร็วและไปเปeน
ตามวัตถุประสงค�ที่กําหนด

กํากับ ดูแล ประสานงาน และติดตามงาน
อย�างใกล�ชิด เพื่อให�สามารถดําเนินการได�ตาม
วัตถุประสงค�ที่กําหนด

3.1 โครงการระบบเฝpาระวังภัยคุกคามทาง
ไซเบอร� กระทรวงการคลัง (สป.กค.)

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2562 อยู�ในระหว�างจัดทําคําของบประมาณ ไม�มี ไม�มี

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ ๒๕๖๒ ผ�านการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมธนารักษ� อยู�ระหว�างการจัดทําขอบเขต
งานจ�างฯ และการพิจารณากรอบวงเงิน
งบประมาณ

ไม�มี ไม�มี

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

ล�าช�ากว�าแผน อยู�ระหว�างชะลอการดําเนินการจัดหาบริษัทที่
ปรึกษา

เนื่องจากโครงการไม�สามารถก�อหนี้ได�ทัน
ภายใน 30 ก.ย. 60 จึงทําให�งบประมาณโดน
พับไป

อยู�ระหว�างดําเนินการขอใช�เงินฝากค�าใช�จ�าย
เก็บภาษีท�องถิ่น ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 
2561

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

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นป7งบประมาณ 2560

3.4 โครงการทดแทนอุปกรณ�ระบบเครือข�ายและ
ปpองกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศ 
กรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)

เปeนไปตามแผน ได�รับการจัดสรรงบประมาณในป;งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ได�รับอนุมัติในหลักการให�
ดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� และคณะกรรมการกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กําหนด
ดําเนินการร�างเอกสารประกวดราคาฯ

ไม�มี ไม�มี

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

เปeนไปตามแผน อยู�ระหว�างจัดทําแผนยุทธศาสตร�ด�าน IT และ
ศึกษาข�อมูลและวิธีการจัดทํา

ไม�มี ไม�มี

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

เปeนไปตามแผน อยู�ระหว�างขอใช�เงิน 10 %  ป;งบประมาณ
2561 จากกระทรวงการคลัง

ไม�มี ไม�มี

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

ล�าช�ากว�าแผน อยู�ระหว�างชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินงานเพิ่มเติม เพื่อขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงในการขอใช�เงินฝากค�าใช�จ�ายเก็บ
ภาษีท�องถิ่น ประจําป;งบประมาณ 2561 ใน
การจัดหาโครงการที่วงเงินเกิน 50 ล�านบาท

ความล�าช�าในการดําเนินงาน เร�งรัดการดําเนินงานของหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

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

ล�าช�ากว�าแผน อยู�ระหว�างชะลอการดําเนินการจัดจ�าง เนื่องจากโครงการไม�สามารถก�อหนี้ได�ทัน
ภายใน 30 ก.ย. 60 จึงทําให�งบประมาณโดน
พับไป

อยู�ระหว�างดําเนินการขอใช�เงินฝากค�าใช�จ�าย
เก็บภาษีท�องถิ่น ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 
2561
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน เร็ว
กว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นป7งบประมาณ 2560

3.9 โครงการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให�สอดคล�องกับ
หลักเกณฑ�สากล (สคร.) ประกอบแผนงาน
ย�อย ดังนี้
3.9.1 ร�างนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด�านสารสนเทศ

เปeนไปตามแผน ไม�มี ไม�มี ไม�มี

3.9.2 ร�างนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
จัดทําแผนการบริหารความต�อเนื่องในสภาวะ
วิกฤต “Business Continuity Plan (BCP)”
 ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปeนไปตามแผน ไม�มี ไม�มี ไม�มี

3.9.3 ร�างนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เปeนไปตามแผน ไม�มี ไม�มี ไม�มี

3.9.4 ร�างนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
จัดทําแผนการสํารองข�อมูลระบบสารสนเทศ

เปeนไปตามแผน ไม�มี ไม�มี ไม�มี

3.9.5 ร�างนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
จัดทําแผนเตรียมความพร�อมด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศกรณีฉุกเฉิน

เปeนไปตามแผน ไม�มี ไม�มี ไม�มี

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2562 อยู�ในระหว�างจัดทําคําของบประมาณ ไม�มี ไม�มี

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2562 อยู�ในระหว�างจัดทําคําของบประมาณ ไม�มี ไม�มี

4.3 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร�และ
อุปกรณ�เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม 
(กรมธนารักษ�)

จะดําเนินการในป;งบประมาณ ๒๕๖๒ ผ�านการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมธนารักษ� อยู�ระหว�างการพิจารณาของ
คณะกรรมการคอมพิวเตอร�กระทรวงการคลัง

ไม�มี ไม�มี

ยุทธศาสตรBที่ 4 : บูรณาการและยกระดับโครงสร#างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน เร็ว
กว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นป7งบประมาณ 2560

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ ๒๕๖1 ผ�านการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมธนารักษ� อยู�ระหว�างขออนุมัติดําเนินการ
จ�างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการศึกษาวิเคราะห�

ไม�มี ไม�มี

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ ๒๕๖๒ ผ�านการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมธนารักษ� อยู�ระหว�างการจัดทําขอบเขต
งานจ�างฯ และการพิจารณากรอบวงเงิน
งบประมาณ

ไม�มี ไม�มี

4.6 โครงการจัดหาเครื่องพิมพ� 3 มิติ 
(กรมธนารักษ�)

จะดําเนินการในป;งบประมาณ ๒๕๖๑ ผ�านการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมธนารักษ� อยู�ระหว�างการพิจารณาของ
คณะกรรมการคอมพิวเตอร�กระทรวงการคลัง

ไม�มี ไม�มี

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�หลัก (Data Center) 
กรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2562 ไม�มี ไม�มี ไม�มี

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2562 ไม�มี ไม�มี ไม�มี
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน เร็ว
กว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นป7งบประมาณ 2560

4.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟpาฉุกเฉิน
ของกรมบัญชีกลาง  ป;งบประมาณ พ.ศ. 
2560 (กรมบัญชีกลาง)

ล�าช�ากว�าแผน โครงการไม�สามารถก�อหนี้ได�ทันภายใน
ป;งบประมาณ 2560 จึงทําให�งบประมาณ 
(เงินฝากค�าใช�จ�ายเก็บภาษีท�องถิ่น ประจําป;
งบประมาณ 2560) โดนพับไป และอยู�
ระหว�างดําเนินการขอใช�เงินฝากค�าใช�จ�ายเก็บ
ภาษีท�องถิ่น ประจําป;งบประมาณ 2561

ไม�มี ไม�มี

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

เป�นไปตามแผน อยู�ระหว�างดําเนินการจัดทํา TOR ไม�มี ไม�มี

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

เร็วกว�าแผนงาน ได�ดําเนินโครงการทดแทนอุปกรณ�ปpองกัน
เครือข�ายชั้นภายใน (internal firewall) ของ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
โดยได�ศึกษาเทคโนโลยีปlจจุบัน จัดทํา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ� 
และขออนุมัติโครงการพร�อมนําเสนอโครงการ
ต�อคณะกรรมการคอมพิวเตอร�
กระทรวงการคลังเรียบร�อยแล�ว ปlจจุบันอยู�
ระหว�างการจัดซื้อ-จัดจ�าง (ตามแผนจะ
ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจ�างเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ� 2561)

ไม�มี ไม�มี

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2563 ไม�มี ไม�มี ไม�มี

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2563 ไม�มี ไม�มี ไม�มี

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2561 อยู�ระหว�างการขออนุมัติงบประมาณ ไม�มี ไม�มี
ยุทธศาสตรBที่ 5 :พัฒนาบุคลากรให#มีสมรรถนะด#านเทคโนโลยีดิจิทัล
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ลําดับ โครงการ สถานะ (โปรดระบุว�า: เป�นไปตามแผน เร็ว
กว�าแผน หรือล�าช#ากว�าแผน)

ผลการดําเนินงาน ป&ญหาอุปสรรค แนวทางแก#ไข

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจําป7งบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นป7งบประมาณ 2560

5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด�าน
เทคโนโลยีดิจิทัล (สป.กค.)

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2561 อยู�ระหว�างการขออนุมัติงบประมาณ ไม�มี ไม�มี

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2561 อยู�ระหว�างการขออนุมัติงบประมาณ ไม�มี ไม�มี

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2561 ผ�านการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมธนารักษ� อยู�ระหว�างการจัดทําขอบเขต
งานจ�างฯ และการพิจารณากรอบวงเงิน
งบประมาณ

ไม�มี ไม�มี

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

จะดําเนินการในป;งบประมาณ 2563 ไม�มี ไม�มี ไม�มี
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