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แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF)
ประจ าปงีบประมาณ 2560 – 2564

1. ยกระดับกำรใช้
ประโยชน์จำกกำรบูรณำ
กำรข้อมูลเศรษฐกิจ
กำรเงินกำรคลัง

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กำรพัฒนำ 
Fiscal Big Data 
และ MOF Open 
Data Service 

o กระทรวงกำรคลังมีข้อมูลและระบบสำรสนเทศ 
เพื่อใช้ประกอบกำรวำงแผนและก ำหนดนโยบำย
ที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อสถำนกำรณ์
เศรษฐกิจ

o ประชำชนได้รับบริกำรด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูล
อย่ำงทั่วถึง
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กำรจัดท ำแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกสต์่ำงๆ และ

พัฒนำระบบ Tax Single Sign On
ระบบ Tax Search Engine 
ระบบ New GFMIS Thai 

ระบบ e-Social Welfare และ
ระบบ e-Payment

2. ยกระดับกระบวนกำร
ท ำงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ให้เป็นไปอย่ำง

มีประสิทธิภำพ

o กระทรวงกำรคลังน ำ เทคโนโลยี
ดิจิทัลมำใช้พัฒนำกำรท ำงำน

o ประชำชนได้ รับบริกำรที่ส ะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึนในรูปแบบe-Service

กำรพัฒนำ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำน 

Data Analytics และ
ผู้เชี่ยวชำญยุค Digital 

Economy รวมทั้ง
กำรพัฒนำศักยภำพ

บุคลำกร

5. พัฒนำบุคลำกร

ให้มีสมรรถนะ
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล

o บุคลำกรกระทรวงกำรคลงัมีควำมรู้และ
ทักษะด้ำนเทคโนโลยีดจิทิลั (IT Literacy)
เพื่อสร้ำงเสริมควำมรู้และประสิทธิภำพ
ในกำรท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง

กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หลักและส ำรอง และ

บูรณำกำร
ระบบคอมพิวเตอร์
กระทรวงกำรคลัง 
(MOF Cloud)

4. บูรณำกำรและ

ยกระดับโครงสร้ำง
พื้นฐำนเทคโนโลยีดิจิทัล

o หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกำรคลังมีกำร
เ ช่ือมโยงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใ ช้
ปร ะ โยชน์ ร่ ว มกั น ในทุ กพื้ น ที่ ช่ ว ยลด
ทรัพยำกรและงบประมำณ

กำรสร้ำงระบบเฝ้ำระวังภัยคุกคำม
ทำงไซเบอร์ และกำรทดแทนอุปกรณ์
ระบบเครือข่ำยและป้องกันภัยคุกคำม

ระบบสำรสนเทศ

3. สร้ำงควำมเชื่อม่ันใน
กำรใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล

o กระทรวงกำรคลังมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่มัน่คง ปลอดภัย และมีระบบเฝ้ำระวังภัย
คุกคำมจำกไซเบอร์

o ประชำชนได้รับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุ คคล จ ำกก ำ ร ใ ช้ บ ริ ก ำ รธุ ร ก ร รม
อิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศำสตร์ โครงกำรส ำคัญ สิ่งท่ีได้รับ
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แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 
 

ในปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และกระบวนการทางสังคม ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุน และบริการ ดังนั้นกระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศในการน าเสนอนโยบาย
และมาตรการ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เสาหลักทางการ
คลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมต่อยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการ
จัดท าแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกส าคัญในการปรับเปลี่ยนประเทศให้เข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 

นโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ระดับชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหน่วยงานมุ่งสู่การเป็น
กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 

1. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี และ
ยุทธศาสตร์ของแผน สรุปได้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ ดิจิทัลไทยแลนด์” 
ซึ่งได้ให้ค าจ ากัดความของ “ดิจิทัลไทยแลนด์” หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และ 

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล  
ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง  
มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย 4 ประการ 

เป้าหมาย : 
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 
2. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและ  

การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
4. ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้

ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
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ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ที่ 4 ข้างต้นได้กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ซึ่งจะท าให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา กระทรวงการคลังซึ่งเป็น
หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นหน่วยงาน
หลักหน่วยงานหนึ่งในการให้บริการประชาชน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน 
การบริหารจัดการ และการให้บริการประชาชนไปสู่ระบบดิจิทัล 

2. (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

การจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศให้
มีความชัดเจน สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงานรัฐ และมีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์กรอบการพัฒนา และ
แผนการด าเนินงาน (Roadmap) ของประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยทั้งใน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้ด าเนินการ
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จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 25641 โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : “ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการท างาน
แบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” 

เป้าหมาย : 
1. ยกระดับตัวชี้วัดสากลที่เก่ียวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
2. บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นย า 

โดยไม่ต้องใช้ส าเนาเอกสาร 
3. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 
4. มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการไม่ซ้ าซ้อน 

สามารถรองรับการเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับความม่ันคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 
 

แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 

ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล โดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
หน่วยงานรัฐ ซึ่งจะท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา 
ประกอบกับภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี ได้ก าหนดว่าในระยะที่ 2 ของแผนพัฒนาดิจิทัลฯ  
ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งกรอบระยะเวลา
ในระยะที่ 2 สอดคล้องกับการด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์
ของการขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ดังนี้ 

“มุ่งสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัลในปี 2565 ” 

ซึ่งภายใต้แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  

                                           
1 ฉบับแก้ไข พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 



ง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

พัฒนาและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ก าหนดและสร้างมาตรฐานข้อมูล
กลาง ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การวางแผน และแก้ไขปัญหา เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมาย : 
1. มีระบบมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูล 
2. มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) และความปลอดภัยของข้อมูล 
3. เพิ่มมูลค่าของข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
4. มีการบริการและเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึงอย่างเท่าเทียม 
5. บูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

พัฒนากระบวนการท างาน การบริหารจัดการ ด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้อย่างสร้างสรรค์ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจและการเข้าถึงบริการเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม 

เป้าหมาย : 
1. พัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการให้อยู่ในระบบดิจิทัล 
2. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการสู่ e-Service 
3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน 
4. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงอย่างเท่าเทียม 
5. มีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนกระบวนการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

สร้างกลไกการก ากับดูแลการบริการดิจิทัล ให้มีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ให้เหมาะสมและมีความทันสมัย พัฒนากลในการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าหมาย : 
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามจากไซเบอร์ 
2. ปรับปรุงกฎ ระเบียบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมมีความทันสมัย 
3. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความม่ันคงปลอดภัย 
4. สร้างกลไกการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
5. สร้างสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

พัฒนาเชื่อมโยงและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตาม
ภารกิจ บูรณาการโครงข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และโครงข่ายสื่อสารไร้สายเข้าด้วยกัน น าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  



จ 
 

เป้าหมาย : 
1. พัฒนาและส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างานขององค์กร 
2. บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง เพื่อลดการใช้

ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง ประหยัดงบประมาณด้าน ICT 
3. บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามภารกิจ 
4. เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงโครงข่ายสื่อสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความม่ันคงปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ทักษะ ความช านาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สามารถ
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าหมาย : 
1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะพื้นฐานด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
2. ยกระดับคุณภาพบุคลากรในสายอาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีทักษะ ความช านาญ

เชี่ยวชาญ 
3. พัฒนาทักษะ ทัศนคติของบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรอบรู้ 
4. บุคลากรสามารถเพิ่มพูนความรู้ได้ตลอดเวลา ไม่จ ากัดเวลา สถานที่ และอุปกรณ์ 

ซึ่งแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล ( Digital MOF) ได้มี 
ความสอดคล้องกับนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ระดับชาติที่มีความเก่ียวข้องกับการพัฒนาหน่วยงานมุ่งสู่การ
เป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ดังนี้  
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การบรูณาการข้อมูล (สคร.)

9

1.8 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Cloud (Cloud Media System) (สป.กค.) 12

1.9
โครงการพฒันาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบการวิเคราะหข์้อมูล (Data Analytics) ส าหรับกรมบญัชีกลาง 
(กรมบญัชีกลาง)

13

2.1 โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบศูนย์ปฏบิติัการ (Department Operation Center : DOC) บน Private Cloud พร้อมระบบส ารองข้อมูล
ในกรณีฉุกเฉิน ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

15

2.2 โครงการ MOF Tax Single Sign On (Tax SSO) ระยะที ่2 (สป.กค.) 17
2.3 โครงการพฒันาระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) (กรมสรรพสามิต) 19
2.4 โครงการพฒันาระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการใหบ้ริการของธนาคาร (กรมศุลกากร) 21
2.5 ปรับปรุงและพฒันาระบบงานธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (ส่วนพฒันารูปแบบ e-Form ใหร้องรับพระราชบญัญัติภาษสีรรพสามิตใหม่) (กรม

สรรพสามิต)
23

2.6 ระบบจัดส่งหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทีเ่กี่ยวกับภาษสีรรพากรถึงผู้เสียภาษ ี(กรมสรรพากร) 25
2.7 พฒันาระบบงานคืนภาษมีูลค่าเพิม่ใหแ้ก่นักทอ่งเทีย่ว e-VRT (กรมสรรพากร) 29
2.8 โครงการพฒันากระบวนงานกรรมวิธี VAT (กรมสรรพากร) 31
2.9 โครงการพฒันาระบบการยื่นแบบภาษหีกั ณ ทีจ่่ายด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั (กรมสรรพากร) 33

2.10 โครงการพฒันาระบบการบริจาคด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (กรมสรรพากร) 35
2.11 โครงการตัดบญัชีใบก ากับการขนย้ายสินค้าแบบอัตโนมัติ (กรมศุลกากร) 37
2.12 แผนงานการใหบ้ริการระบบ NSW โดยการพฒันาระบบของหน่วยงานภาครัฐ ใหบ้ริการแบบ G2G, G2B, และ B2B ข้ามประเทศผ่าน NSW  

(กรมศุลกากร)
39

2.13 โครงการบรูณาการสืบค้นข้อมูล 3 กรมภาษ ี(Tax Search Engine) ระยะที ่2 (สป.กค.) 41
2.14 ปรับปรุงระบบการใหบ้ริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ (กรมธนารักษ์) 43
2.15 โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลทีป่รึกษาไทย (ศทท.) (สบน.) 45
2.16 โครงการพฒันาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพือ่เข้าสู่ Mobile Platform (สบน.) 46
2.17 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการลงทนุภาครัฐ ระยะที ่ 2 (สบน.) 47
2.18 โครงการพฒันาระบบน าเข้าแผนงาน/โครงการเพือ่จัดท าแผนการบริหารหนีส้าธารณะ   (สบน.) 48
2.19 โครงการปรับปรุงระบบการประมูลพนัธบตัรรัฐวิสาหกิจเปน็วิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:  e-Bidding) (สบน.) 49
2.20 โครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (สป.กค.) 50
2.21 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพือ่รองรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (สป.กค.) 52
2.22 โครงการบรูณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (กรมบญัชีกลาง) 53
2.23 โครงการระบบส ารองฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (กรมบญัชีกลาง) 56

แผนขับเคลือ่นกระทรวงกำรคลังสูก่ำรเปน็กระทรวงกำรคลังดิจิทลั (DIGITAL MOF) 
ประจ ำปงีบประมำณ 2560 - 2564

ยุทธศำสตร์ที ่1 : ยกระดับกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบรูณำกำรข้อมูลเศรษฐกิจกำรเงินกำรคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั

ยุทธศำสตร์ที ่2 : ยกระดับกระบวนกำรท ำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั



ล ำดับ โครงกำร หน้ำ

แผนขับเคลือ่นกระทรวงกำรคลังสูก่ำรเปน็กระทรวงกำรคลังดิจิทลั (DIGITAL MOF) 
ประจ ำปงีบประมำณ 2560 - 2564

2.24 โครงการระบบรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Protal of Government) (กรมบญัชีกลาง) 58
2.25 โครงการระบบส ารองระบบรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Protal of Government) (กรมบญัชีกลาง) 61
2.26 โครงการจัดหาอุปกรณ์ Token Key ทดแทนและเพิม่เติม ส าหรับใช้งานโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า (กรมบญัชีกลาง) 63

2.27 โครงการพฒันาระบบการจัดการเคล่ือนย้ายข้อมูล (Archiving) ของระบบงาน e-GP (กรมบญัชีกลาง) 65
2.28 โครงการพฒันาระบบส ารองส าหรับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (กรมบญัชีกลาง) 67
2.29 โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลการเบกิจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Medical Benefit Database) (กรมบญัชีกลาง) 69
2.30 โครงการเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลการบริการภาครัฐ เพือ่บรูณาการข้อมูลบคุลากรภาครัฐ ส าหรับโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า (กรมบญัชีกลาง)
71

2.31 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมบญัชีกลาง ปงีบประมาณ พ .ศ. 2562  (กรมบญัชีกลาง) 74
2.32 โครงการจัดซ้ือ SAN Storage  ของระบบ e-Pension (กรมบญัชีกลาง) 76
2.33 โครงการพฒันาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ (สป.กค.) 78
2.34 การรับสมัครสอบคัดเลือกบคุคลเปน็ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณในระบบออนไลน์ (สป.กค.) 80
2.35 รับเร่ืองราวร้องทกุข์ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (e-Complaint) (สป.กค.) 84
2.36 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการส านักงาน (E-Office) (กรมธนารักษ์) 86
2.37 โครงการพฒันาปรับปรุงเว็บไซต์ส าหรับใหบ้ริการและพฒันาแบบฟอร์มทีใ่หบ้ริการประชาชน (กรมธนารักษ์) 87
2.38 โครงการยกระดับแพลตฟอร์มเพือ่การสนับสนุนบริหารการจัดการภายในของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 89
2.39 โครงการพฒันาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เพือ่ทดแทนระบบเดิม (สศค.) 92
2.40 พฒันาคลังข้อมูลการบริหารทรัพยากรบคุคลสู่การเปน็ Digital HR (สป.กค.) 94
2.41 โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่รองรับมาตรการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้มีบตัรสวัสดิการแหง่รัฐ (สป.กค.) 95
2.42 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการข้อมูลด้านการตรวจราชการ (สป.กค.) 97
2.43 โครงการจัดหาและทดแทนเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง กรมบญัชีกลาง ปงีบประมาณ พ .ศ. 2563 (กรมบญัชีกลาง) 100

2.44 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (กรมบญัชีกลาง) 102
2.45  โครงการพฒันาระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) 

(กรมบญัชีกลาง)
104

2.46 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) (กรมบญัชีกลาง) 107
2.47 โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าเพือ่รองรับการรับช าระหนีเ้งินกู้ยืมตามพระราชบญัญัติกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพือ่การศึกษา พ .ศ.

 2560 (กรมบญัชีกลาง)
109

2.48 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพวิเตอร์กรมศุลกากรเพือ่การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (กรมศุลกากร) 112
2.49 โครงการจ้างทีป่รึกษาเพือ่พฒันา Digital Saving Bond (PhaseII) (สบน.) 114

2.50 โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบจัดการข้อมูลการบริหารการช าระหนี ้(DMTR) ระยะที ่3 (สบน.) 115

3.1 โครงการพฒันาระบบความมัน่คงปลอดภยัของกระทรวงการคลัง (สป.กค.) 117
3.2 โครงการจ้างทีป่รึกษาพฒันานโยบายการก ากับดูแลและระบบบริหารจัดการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ และแผนบริหารความต่อเนือ่ง 

(กรมบญัชีกลาง)
119

3.3 โครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและปอ้งกันภยัคุกคามระบบสารสนเทศ กรมบญัชีกลาง (กรมบญัชีกลาง) 121
3.4 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้าน IT และศึกษาการจัดท าสถาปตัยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) (กรมบญัชีกลาง) 124
3.5 โครงการจ้างทีป่รึกษาจัดท าแผนการย้ายและบริหารความเส่ียงในการย้ายศูนย์คอมพวิเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบญัชีกลาง 

(กรมบญัชีกลาง)
126

ยุทธศำสตร์ที ่3 : สร้ำงควำมเชือ่มัน่ในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทลั



ล ำดับ โครงกำร หน้ำ

แผนขับเคลือ่นกระทรวงกำรคลังสูก่ำรเปน็กระทรวงกำรคลังดิจิทลั (DIGITAL MOF) 
ประจ ำปงีบประมำณ 2560 - 2564

3.6 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์คอมพวิเตอร์ส ารอง (Disaster Recovery Center) เพือ่รองรับระบบสารสนเทศตามภารกิจหลักของ
กรมบญัชีกลางใหร้องรับระบบบ าเหน็จ บ านาญและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และระบบ AFMIS (กรมบญัชีกลาง)

128

3.7 โครงการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ วิเคราะหภ์ยัคุกคามด้านความมัน่คงปลอดภยัและลักษณะพฤติกรรมทีอ่ยู่ในข่ายผิดปกติ ส าหรับระบบจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีพเิศษ (กรมบญัชีกลาง)

131

3.8 โครงการจัดท านโยบายและแนวปฏบิติัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหส้อดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล (สคร.) 132
3.9 ขนย้ายและติดต้ังเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย ส าหรับระบบงานหลักกรมบญัชีกลาง (กรมบญัชีกลาง) 134

3.10 โครงการระบบรักษาความปลอดภยัสารสนเทศและวิเคราะหข์้อมูล Log ส าหรับศูนย์คอมพวิเตอร์หลัก (Data Center) กรมบญัชีกลาง 
(กรมบญัชีกลาง)

135

3.11 โครงการบริหารจัดการระบบส ารองข้อมูล (กรมศุลกากร) 137
3.12 โครงการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่รองรับการใหบ้ริการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (กรมศุลกากร) 139
3.13 โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพือ่ความมัน่คงปลอดภยั (กรมศุลกากร) 140
3.14 โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพือ่ความมัน่คงปลอดภยั ระยะที ่2 (กรมศุลกากร) 141

4.1 โครงการบรูณาการระบบคอมพวิเตอร์กระทรวงการคลัง (MoF Cloud) (สป.กค.) 143
4.2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์คอมพวิเตอร์หลักและคอมพวิเตอร์ส ารองกระทรวงการคลัง (สป.กค.) 145
4.3 โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์เพิม่เติมและทดแทนของเดิม (กรมธนารักษ์) 146
4.4 โครงการจ้างทีป่รึกษาเพือ่จัดท าศูนย์คอมพวิเตอร์แหง่ใหม่ (กรมธนารักษ์) 147
4.5 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายระบบ Internet และ Intranet (กรมธนารักษ์) 149
4.6 โครงการจัดหาเคร่ืองพมิพ ์3 มิติ (กรมธนารักษ์) 151
4.7 โครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพวิเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบญัชีกลาง (กรมบญัชีกลาง) 153
4.8 โโครงการระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภยัสารสนเทศ ส าหรับศูนย์คอมพวิเตอร์หลัก (Data Center) กรมบญัชีกลาง (กรมบญัชีกลาง) 157

4.9 โครงการย้ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปศูนย์คอมพวิเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบญัชีกลาง ต าบลบางปรอก อ าเภอ
เมือง จังหวัดปทมุธานี (กรมบญัชีกลาง)

159

4.10 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบไฟฟา้ฉุกเฉินของกรมบญัชีกลาง  ปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 (กรมบญัชีกลาง) 161
4.11 พฒันาระบบใหบ้ริการกรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service) (กรมสรรพสามิต) 163
4.12 โครงการทดแทนอุปกรณ์ปอ้งกันเครือข่ายชั้นภายใน (internal firewall) เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายระบบเคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบเสมือน และ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
165

4.13 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศส าหรับอาคารส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ (อาคารใหม่)  (สบน.) 168
4.14 โครงการจัดท าศูนย์ปฏบิติัการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (BOT-EFS)  (สบน.) 169
4.15 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบไฟฟา้ ระบบปรับอากาศและระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูล ของศูนย์คอมพวิเตอร์แหง่ใหม่ เพือ่รองรับระบบ 

New GFMIS Thai (สป.กค.)
170

4.16 โครงการทดแทนเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน และพฒันาระบบ Private Cloud กรมบญัชีกลาง (กรมบญัชีกลาง) 172
4.17 โครงการเปล่ียนทดแทนเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ลูกข่าย (กรมศุลกากร) 175
4.18 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์กรมศุลกากร (กรมศุลกากร) 176
4.19 โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพว่งเพิม่เติม (กรมศุลกากร) 178
4.20 โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพว่งใหก้ับอาคารใหม่ของด่านศุลกากร (กรมศุลกากร) 179
4.21 โครงการจัดหาระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังการท างานของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ (สคร.) 181
4.22 โครงการจัดหาเตร่ืองคอมพวิเตอร์ทดแทนเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการท างาน (สบน.) 183

ยุทธศำสตร์ที ่5 :พัฒนำบคุลำกรใหม้ีสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลั

ยุทธศำสตร์ที ่4 : บรูณำกำรและยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีดิจิทลั



ล ำดับ โครงกำร หน้ำ

แผนขับเคลือ่นกระทรวงกำรคลังสูก่ำรเปน็กระทรวงกำรคลังดิจิทลั (DIGITAL MOF) 
ประจ ำปงีบประมำณ 2560 - 2564

5.1 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (สป.กค.) 145
5.2 โครงการพฒันาทกัษะด้านดิจิทลั (Skill set) ของบคุลากรกรมธนารักษ ์(กรมธนารักษ์) 186
5.3 โครงการจัดท าหอ้งปฏบิติัการ GFMIS-TR Training center    (สบน.) 188
5.4 โครงการฝึกอบรม DIGITAL LITERACY กระทรวงการคลัง (สป.กค.) 189
5.5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ (Workshop) ผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE ประจ าป ี2562 (สคร.) 191

5.6 โครงการสัมมนา “SEPO 4.0 + Inspoiration Talk” (SIT Talk) (สคร.) 193



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2564 
 

 

1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

1.1 โครงการบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังสาธารณะ (MoF Open Data Services) (สป.กค.) 

1) หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลส าหรับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งเน้นให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยมีแผนงานที่ส าคัญ คือ 
การจัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ  ปรับเปลี่ยนการท างานของภาครัฐโดยเน้นบูรณาการการลงทุนในทรัพยากร การเชื่อมโยง
ข้อมูล และการท างานของหน่วยงานรัฐเข้าด้วยกัน สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน open data และการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานภาครัฐ) 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลกลาง และการให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวนั้น) รวมทั้งแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลัง ที่มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการข้อมูล เปิดเผยข้อมูลและมี
ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง  มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สร้างความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง  ทั้งยังช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจการ หรือภารกิจที่เกี่ยวกับงานจัดเก็บภาษีอาการตามระเบียบ กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานหลักที่ก าหนดนโยบาย และก ากับดูแลด้าน
เศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศ มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างระบบบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังสาธารณะ  (MOF Open Data Services) แก่
ประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน ที่รวบรวมและบูรณาการฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานและโปร่งใสให้บริการ ณ จุดเดียว มีระบบน าเสนอข้อมูลในเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ ในรูปแบบ
ต่างๆ ครบถ้วนและทันสมัย มีแพลตฟอร์มการให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังสาธารณะของประเทศ สามารถน าเสนอในรูปแบบข้อมูลเชิง
สถิติ แผนภาพอินโฟกราฟิก สื่อผสมต่างๆ รองรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย เพ่ือให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน สามารถสืบค้นข้อมูล เป็นแหล่งความรู้อ้างอิงเชิงวิชาการทั้ง
ในอดีตและปัจจุบัน สามารถน าข้อมูลไปใช้เพ่ือการวางแผน วิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติในแง่บวกของประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนต่อนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงการคลัง น าพาความสมัครใจและปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีในการเสียภาษี ท าให้การจัดเก็บภาษีของภาครัฐเพ่ิมข้ึน 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการด้านการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศไทย รวบรวมแหล่งข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การเงิน 

การคลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งท่ีอยู่ในกระทรวงการคลัง หน่วยงานภายนอก และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.2 เพ่ือพัฒนาระบบบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง (MoF Open Data Services) ส าหรับบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  Big Data  ของข้อมูล

ด้านเศรษฐกจิการเงินการคลังแบบเต็มรูปแบบได้ในอนาคตที่มีความพร้อมในปัจจุบัน  เพ่ือสามารถให้บริการผ่านช่องทางเว็บไซด์  โมบายแอพลิเคชั่น และเว็บเซอร์วิส 
2.3 เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างถูกต้องและทั่วถึง สามารถตรวจสอบการท างานของกระทรวงการคลัง รวมทั้งมี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
2.4 วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ให้เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถให้บริการและ

เผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังของประเทศ แก่ผู้ใช้งานทั้งภายนอก และภายในกระทรวง 
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3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดท ารายละเอียดเสนอ คคค.         
2. จัดท าร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ         
3. ตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคของโครงการฯ         
4. รายงานผลการพิจารณาและความเห็นเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง         
5. ด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเงินการคลังสาธารณะ (MoF Open Data Services) 

        

6. พัฒนาระบบบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังสาธารณะ         
7. ทดสอบการใช้งานระบบบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง
สาธารณะ พร้อมท้ังแก้ไข ปรับปรุงระบบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

        

8. ประกาศใช้งานระบบบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง
สาธารณะ 

        

    4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
จ านวนเงิน 15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ  นายเฉลิมศักดิ์  เลิศวงศ์เสถียร   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์  02-126-5900 ต่อ 3222 Email lertwc@mof.go.th 
 
ชื่อ 

  
 นางสาวสมิทธิ์ธนา  ชัยเจนกิจ   

 
ต าแหน่ง 

 
ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง 

หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์  02-126-5900 ต่อ 3610 Email smithtana@mof.go.th 
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1.2 ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ National Property Valuation Management Center (กรมธนารักษ์) 

1) หลักการและเหตุผล 
 ระบบบริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ : National Property Valuation Management Center โดยเป็นศูนย์กลางที่ด าเนินการเผยแพร่ราคาประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการเผยแพร่ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์อาจรวมถึงราคาประเมินทางราชการที่กรมธนารักษ์จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม และเพ่ือใช้เป็นฐานค านวณภาษีตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... มีการสร้างเนื้อหาด้านงาน วิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมิน
สถานการณ์และแนวโน้มของราคาอสังหาริมทรัพย์ พยากรณ์อุปสงค์ อุปทานราคาซื้อขายของอสังหาริมทรัพย์ เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวกับข้อมูลประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้วยการบูรณาการข้อมูลด้านแผนที่     กับข้อมูลต่างๆ โดยสร้างรูปแบบเนื้อหาได้ตาม ความต้องการของผู้ใช้บริการ รองรับการ
เชื่อมต่อด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วย ฐานข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินและสถานที่ส าคัญ ข้อมูลแปลงที่ดินที่ราชพัสดุ ข้อมูลรูปแปลง
ที่ดินที่ได้รับการเชื่อมโยงจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่ครอบครอง ข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลราคาซื้อขายจดทะเบียนจากกรมที่ดิน และข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือน
สิ่งปลูกสร้างและห้องชุด เป็นต้น 

2) วัตถุประสงค์ 

(1) จัดท าฐานข้อมูลแผนที่และราคาประเมินที่ดินรายแปลง 
             (2) รวบรวมข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลที่ดินที่ราชพัสดุ ข้อมูลที่ดิน ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลราคาซื้อขาย ข้อมูลสินเชื่อ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  

(3) เพ่ือบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) 
(4) ปรับปรุงราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์และข้อมูลที่ราชพัสดุให้เป็นปัจจุบัน (Data Science And Machine Learning)  
(5) เพ่ือการบูรณาการขอ้มูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และนโยบายด้านเศรษฐกิจอื่นๆ ของรัฐบาล 
(6) เพ่ือให้บริการข้อมูลราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์และข้อมูลที่ราชพัสดุในรูปแบบต่างๆ 

    3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

๑.จัดท า TOR                     

๒.ด าเนินการทางพัสดุ                     

๓. บริษัทฯด าเนินการตามสัญญา                     
๔. ตรวจรับพัสด ุ                     
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 

 วงเงิน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 แหล่งเงิน เงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ชื่อ นายพรชัย  ควรประเสริฐ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๘-๖๓๓๘ Email pornchaiku@treasury.go.th 

 
ชื่อ นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักประเมินราคาทรัพย์สิน 
หน่วยงาน ส านักประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์ ๐-๒142-2426 Email wilawanvee@hotmail.com 
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1.3 โครงการจัดท าระบบเว็บไซต์ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อรองรับยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล (สบน.)                                                                        . 

1) หลักการและเหตุผล เว็บไซต์ของส ำนักงำนมีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย มีข้อมูลภำครัฐโปร่งใส                          . 

2) วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือจัดท าและพัฒนาระบบเว็บไซต์ สบน. ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย สวยงาม ใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Responsive) และรองรับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 

      2.2 เพ่ือจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบเว็บไซต์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย             

      2.3 เพ่ือจัดท าและพัฒนารูปแบบ การน าเสนอและการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของระบบเว็บไซต์ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย (Multifunction)       

      2.4 เพ่ือจัดท าและพัฒนาระบบเว็บไซต์ให้มีความสอดคล้องและรองรับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559 - 2561)                                                                                                              

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. พัฒนา
ระบบ 

                            

2. อบรม
เจ้าหน้าที ่

                            

4) งบประมาณ : 4,000,000 บาท (เงินงบประมาณ)  

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นางสาววราภรณ์  ปัญญศิริ                                               . ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                                . 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                             . 
โทรศัพท์  0-2265-8050 ต่อ 5200                                            .  Email  waraporn@pdmo.go.th                                              . 
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1.4 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศภายในของ สบน. (Internal Enterprise Service BUS) (สบน.)                                                       . 
1) หลักการและเหตุผล การเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ท าให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันท าได้ยากและซับซ้อน เกิดความขัดแย้งกัน

ของข้อมูลชนิดเดียวกันจากระบบงานที่ต่างกันไม่สามารถส่งต่อหรือใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือระบบงานที่ต่างกันได้ จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดเตรียมโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน           

2) วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดหาและติดตั้งระบบช่องทางบริการสารสนเทศส าหรับองค์กร และต่อเชื่อมการบริการข้อมูลจากระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่เดิมเข้าสู่ช่องทางบริการ
สารสนเทศส าหรับองค์กรเพ่ือปรับปรุงให้เป็นสถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture: SOA) รวมถึงการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลของภาครัฐและเอกชน 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ศึกษาสถานภาพของระบบสารสนเทศ 
ฐานขอ้มูล และกระบวนการท างานของ สบน. ใน
ปัจจุบัน 

            

2. จัดท าแนวทางการบูรณาการด้าน
กระบวนการและขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ 
ของ สบน. 

            

3. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ระบบต้นแบบของ สบน. ระยะที่ 1 และ
ระบบ Web Portal ส าหรับหน่วยงาน 

            

4) งบประมาณ : 22,000,000 บาท (เงินงบประมาณ) 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นางสาววราภรณ์  ปัญญศิริ                                               . ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                                . 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                             . 
โทรศัพท์  0-2265-8050 ต่อ 5200                                            .  Email  waraporn@pdmo.go.th                                              . 
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1.5 โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลหนี้สาธารณะ (PDMO-DOC) (สบน.)                                                                                                        . 

    1) หลักการและเหตุผล พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลหนี้สาธารณะ (PDMO-DOC) เพ่ือพร้อมสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร และการเชื่อมโยงศูนย์ข้อมูล
ภาครัฐ (Government Data Center)      .  

2) วัตถุประสงค์  

       2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานต่าง ๆ การบริหารงานและการตัดสินใจ (Executive Data Report)               . 

       2.2 เพ่ือเป็นกระบวนการส าคัญท่ีช่วยสนับสนุนการจัดการวางแผน การก าหนดนโยบายกลยุทธ์                                          . 

       2.3 จัดท าและน าเสนอรายงานสรุปที่สามารถให้บริการแบบทันทีทันใด (Real Time) จากฐานข้อมูลหลายแหล่ง และระบบเชื่อมต่อกับระบบของกระทรวงการคลังที่เป็น 
MOF EIS ต่อไป        .  

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดท าห้องศูนย์ปฏิบัติการขอ้มูลหนีส้าธารณะ 
(PDMO-DOC) 

                

2. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลหนี้สาธารณะที่
ส าคัญให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐานเดียวกัน 
และเป็นระบบฐานข้อมูลกลางด้านหนี้
สาธารณะของประเทศ 

                

3. พัฒนาการให้บริการเชื่อมโยงและเช่ือมต่อ
ข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานระดับกรมในระ
ทรวงการคลัง 

                

4. จัดท า Data Virtualization and Data 
Science เพื่อใช้ก าหนดนโยบายกลยุทธแ์ละ
การตัดสินใจของผู้บริหาร 

                

4) งบประมาณ : 20,000,000 บาท (เงินงบประมาณ) 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นางสาววราภรณ์  ปัญญศิริ                                               . ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                                . 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                             . 
โทรศัพท์  0-2265-8050 ต่อ 5200                                            .  Email  waraporn@pdmo.go.th                                              . 
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1.6 โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนงานและข้อมูลด้านหนี้สาธารณะให้รองรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน (Financial Technology: Fin-Tech) (สบน.) 

1) หลักการและเหตุผล น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการด าเนินธุรกรรมทางการเงินเพ่ือให้การปฏิบัติงานของ สบน.มีระบบงานทันสมัย  

2) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน สบน. จึงจ าเป็นต้องศึกษาและพัฒนากระบวนงานและข้อมูลด้านหนี้
สาธารณะให้รองรับ Fin-Tech                    

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ศึกษาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและ
ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจาก Fin-Tech 

                            

2. วิเคราะห์และ
ปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้รองรับ 
Fin-Tech 

                            

3. พัฒนาระบบ
สารสนเทศของ สบน. 
ให้รองรับ Fin-Tech 

                            

4) งบประมาณ : 3,000,000 บาท (เงินงบประมาณ) 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นางสาววราภรณ์  ปัญญศิริ                                               . ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                                . 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                             . 
โทรศัพท์  0-2265-8050 ต่อ 5200                                            .  Email  waraporn@pdmo.go.th                                              . 
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๑.7 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและชุดข้อมูล (Dataset) ในความรับผิดชอบของ สคร. เพื่อรองรับการเปิดเผยข้อมูล (Open data) และการบูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยง
การบริหารจัดการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (สคร.)  

1) หลักการและเหตุผล 
1.๑ เนื่องด้วยปัจจุบันกระทรวงการคลังถือครองหลักทรัพย์รวมประมาณ ๑๑๐ แห่ง มีมูลค่ารวมประมาณ ๑,๑๘๓,๔๓๗ ล้านบาท ทั้งที่เป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาด

หลักทรัพย์และหลักทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และทั้งที่เป็นหลักทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน นอกจากนี้ ยังมีหน่วยลงทุนทั้งในกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง  
และกองทุนรวมเพ่ือร่วมทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะเห็นได้ว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าค่อนข้างมาก ซึ่งหาก ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพย์ของรัฐที่ครอบคลุม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ สคร. และกระทรวงการคลังสามารถบริหารหลักทรัพย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็นต้องถือครอง ส่งผลให้สามารถสร้างมูลค่าในการพัฒนาประเทศ 

1.2 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และหน่วยงานอ่ืนของรัฐด าเนินกิจการของรัฐโดยการให้เอกชนร่วมลงทุน สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนใน กิจการของรัฐ 
(คณะกรรมการนโยบายฯ) จึงเล็งเห็นความส าคัญในการจัดให้มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของโครงการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้รัฐบาล 
คณะกรรมการนโยบายฯ กระทรวงการคลัง และ สคร. สามารถก าหนดยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐไปในทิศทางที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับโครงการร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐของหน่วยงานเจ้าของโครงการต่างๆ รวมถึงสามารถติดตามความคืบหน้าในการด าเนินโครงการร่วมลงทุนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้
ภาพรวมทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ในการก ากับดูแลโครงการร่วมลงทุนต่างๆ สคร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องย่อมจ าเป็นต้องมีข้อมูล
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจที่เพียงพอ ทั้งในส่วนของข้อมูลโครงการ และข้อมูลอ่ืนๆ  เช่น รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแล รายงานผลการด าเนินงาน  
ความคืบหน้า ปัญหา และแนวทางแก้ไข รวมถึงการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ดังนั้น การมีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของโครงการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จึงมีความจ าเป็น
และมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

1.3 สคร. ได้จัดให้มีระบบ GFMIS-SOE ที่ครอบคลุมด้านการเงิน การลงทุน ข้อมูลผู้บริหาร กรรมการ และพนักงาน รวมถึงข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ  
อย่างไรก็ตามระบบ GFMIS-SOE ในปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งในส่วนของหน่วยงานผู้ใช้ข้อมูล และผู้ให้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่ ข้อมูลเป็นจ านวนมากที่ไม่ อาจ
ตรวจสอบความถูกต้อง และไม่ได้ถูกน าไปใช้ในการวิเคราะห์ ดังนั้น  ชุดข้อมูลต่างๆ ด้านรัฐวิสาหกิจ จึงต้องมีการทบทวนถึงความส าคัญ ความจ าเป็น จ านวนข้อมูล แล ะความถี่ 
ในการจัดส่งและการใช้ข้อมูลให้เหมาะสมต่อไป 
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2) วัตถุประสงค์ 
2.1  สคร. มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านข้อมูลรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พร้อมรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้สนใจ (Open data)  
2.2  สคร. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องสามารถตัดสินใจทางด้านการเงิน การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ รวมถึงสามารถติดตาม 

และก ากับดูแลโครงการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากฐานข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของรัฐ  
 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ส ารวจความต้องการข้อมูลและก าหนดรายการข้อมูล 
1.1 หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร

แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ  กรมบัญชี กลา ง 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง และส านักงานบริหาร 
หนี้ สาธารณะ เพื่อส ารวจความต้องการข้อมูล 
ด้านรัฐวิสาหกิจ และก าหนดรายการข้อมูล ระยะเวลา
และความถี่ในการส่งข้อมูลในระบบ GFMIS-SOE   

1.2 หารือร่วมกับส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
และกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐ เพื่อส ารวจความต้องการข้อมูลด้านหลักทรัพย์
ของรัฐ และการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ตามล าดับ และก าหนดรายการข้อมูล ระยะเวลา 
และความถี่ในการส่งข้อมูลในระบบ GFMIS-SOE  

                            

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านหลักทรัพย์
ของรัฐ และด้านการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

                            

3. พัฒนาระบบบริหารการเ งินการคลังภาครัฐ  
แ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ใ ห ม่  ( New GFMIS Thai)  
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ 
ด้านรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงจะท าให้ระบบ New GFMIS Thai 
ประกอบด้วยข้อมูลหลักของ สคร. ครบทุกด้าน ดังนี้  

                            

 3.1 ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ 
3.2 ข้อมูลด้านหลักทรัพย์ของรัฐ 
3.3 ด้านการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

4. เปิดใช้งานระบบ New GFMIS Thai อย่างเป็น
ทางการ พร้อมรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณา
การ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้สนใจ (Open data)  

                            

5. ส ารวจความพึงพอใจเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบต่อไป 

                            

 

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่ใช้เงินงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวนเงิน 5,000,000.00 (ห้าล้านบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวนเงิน 50,000,000.00 (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ใช้เงินงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ใช้เงินงบประมาณ 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ   นางสาวภัทรา นิยะถิรกุล     ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
โทรศัพท์  02- 298 -5880 ต่อ 2178    Email      patra_n@sepo.go.th 

 
ชื่อ   นายกรินทร์ ศิริพัฒน์พิบูลย์    ต าแหน่ง     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
โทรศัพท์  02- 298 -5880 ต่อ 2173    Email      Karin_s@sepo.go.th 

ชื่อ   นางสาวกรรวีร์ จารุรังสรรค์   ต าแหน่ง     นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
โทรศัพท์  02- 298 -5880 ต่อ 2175    Email      kanrawee_j@sepo.go.th 

 

mailto:patra_n@sepo.go.th
mailto:kanrawee_j@sepo.go.th
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1.8 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Cloud (Cloud Media System) (สป.กค.) 

    1) หลักการและเหตุผล 

 มีระบบ Cloud Media เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชนอย่างเป็นทางการ โดยขาดว่าจะเริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปี 

 2) วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือบริการประชาชนให้สะดวกยิ่งข้ึนในการเปิดข้อมูลข่าวสารของทางราชการผ่านระบบ Cloud Media 
๒. เพ่ือประสานข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดผ่านระบบ Cloud Media 

 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ขอรับการสนับสนุน
ระบบ Cloud Medis 
จาก ศทส. 

                            

2. เร่ิมทดลองระบบ 
Cloud Media 

                            

3. เปิดระบบ Cloud 
Media อยา่งเป็น
ทางการ 

                            

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
  ขอรับการสนับสนุนจาก ศทส.  
 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ชื่อ  นายปิยะภัทร ไชยสาม   ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ          
  หน่วยงาน กลุ่มสารนิเทศการคลัง            
  โทรศัพท์ 2003     Emai  piyapat@mof.go.th     
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1.9 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ส าหรับกรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง) 

    1) หลักการและเหตุผล 

 กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน และของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง   มีวินัย คุ้มค่า 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงได้มีการพัฒนา ระบบงานตามภารกิจหลัก และด าเนินตามนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของรัฐบาล เช่น ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social welfare) ซึ่งประชาชนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการรวมทุกประเภทจ านวน 18 ล้านคน อีกทั้งด าเนินงาน
ระบบงานตามภารกิจหลัก เช่น ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ระบบบ าเหน็จบ านาญ เป็นต้น ซึ่งเพ่ือให้การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้น ภายใต้ภารกิจ
กรมบัญชีกลาง เป็นไปอย่างมีมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึงท าโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analytics) ส าหรับกรมบัญชีกลาง เพ่ือให้มีการบูรณาการข้อมูลภายใต้ภารกิจของกรมบัญชีกลางได้ตามแผนนโยบายกรมบัญชีกลาง 

ปัจจุบันข้อมูลที่ได้จากระบบต่าง ๆ มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งข้อมูลมีที่มาจากการท ารายการจากระบบในทุก ๆ วัน ซึ่งอาจจะเก็บข้อมูลในทั้งหมดไว้ใน Database 
ที่ได้ออกแบบพัฒนาระบบ มาอย่างดี แต่ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดนั้น ถ้าต้องการใช้งานหรือน ามาท ารายงานหรือรูปแบบการน าเสนอเป็นกราฟต่าง ๆ จะต้องใช้เวลาในการดึงข้อมูลที่
เราต้องการออกมาจากฐานข้อมูล ซึ่งจะใช้เวลามากน้อยแตกต่างกัน ถ้าหากข้อมูลไม่มากเกินไปอาจจะใช้ excel เพ่ือออกแบบรายงานเพ่ือการน าเสนอได้ แต่หากข้อมูลเยอะ ๆ 
หรือหากเราต้องการรายงานในหลากหลายรูปแบบนั้นจะเป็นการยากและใช้เวลานานมากซึ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์ที่เราต้องการ และอาจจะไม่ทันเวลาที่ ต้องการใช้  ส าหรับข้อมูล
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีข้อมูลที่มีปริมาณจ านวนมากที่ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิ์จ านวน 11.4 ล้านราย จึงควรประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีของ Big Data เข้ามาช่วยใน
การจัดการกับข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน ามาท า Data Visualization เพ่ือแสดงผลข้อมูลที่วิเคราะห์นั้นให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถอธิบาย ตอบ
โจทย์ของปัญหา และหาคุณค่าจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงข้อมูลด้านสวัสดิการได้ 

 2) วัตถุประสงค์ 
๓. เพ่ือให้มีการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ส าหรับข้อมูลข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมตามภารกิจของกรมบัญชีกลาง ให้

มีความถูกต้องและให้บริการได้รวดเร็ว 
๔. เพ่ือจัดท าข้อมูลในรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และน าข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่ได้ไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
๕. เพ่ือบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖. เพ่ือให้บริการด้านข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ มีกระบวนการคัดแยกและตรวจสอบข้อมูลในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นย า ลดภาระการท างานในกระบวนที่ซับซ้อนลงได้

รวมทั้งช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูล 
๗. เพ่ือจัดท าระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือเป็นฐานข้อมูลด้านสวัสดิการแห่งรัฐ 
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๘. เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาและบูรณาการ
ข้อมูลสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ก าหนดและสร้างมาตรฐานข้อมูล กลาง ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ การวางแผน และแก้ไขป้ญหา เพ่ือความถูกต้อง รวดเร็ว และทัน
ต่อ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ  
 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดท าร่าง TOR และเสนอขออนมุัติจัดซ้ือ             
2. ท าสัญญา              
3. ส่งแผนการด าเนินงาน ออกแบบระบบ (งวดที่ 1) 10%             
4. ส่งมอบ Hardware และ Software (งวดที่ 2) 40%             
5. ส่งมอบระบบงาน (งวดที่ 3) 40%             
6. อบรม ทดลองใช้งาน (งวดที่ 4) 10%             

 
 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
  เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ 2563 จ านวนเงิน 55 ,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)  
 
 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ชื่อ  นางสาวสุดจิตร ลาภเลิศสุข  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ          
  หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ            
  โทรศัพท์ 0-2127-7150    Emai  sudjid.lap@cgd.go.th     
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการ (Department Operation Center : DOC) บน Private Cloud พร้อมระบบส ารองข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน
 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 

1) หลักการและเหตุผล 
  ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) ในฐำนะหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนะนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจกำรเงิน กำรคลัง รวมทั้งเศรษฐกิจระหว่ำง
ประเทศเพ่ือพิจำรณำก ำหนดนโยบำยต่อกระทรวงกำรคลัง นอกจำกนี้ สศค. ยังมีหน้ำที่ติดตำม ก ำกับ ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินนโยบำย หรือมำตรกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกระทรวงกำรคลัง รวมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนนโยบำยเศรษฐกิจของประเทศ 
  ในกำรนี้ กำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนดังกล่ำว ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ สศค. จะต้องเป็นระบบที่มีควำมทันสมัย และมีควำมม่ันคงปลอดภัย
สูง รวมทัง้อยู่ในสภำพที่มีควำมเหมำะสม และพร้อมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ บุคลำกรของ สศค. สำมำรถปฏิบัติงำนกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ สศค. ได้อย่ำง
ต่อเนื่อง และให้กำรสนับสนุนบุคลำกรส่วนใหญ่ของ สศค. ซึ่งปฏิบัติภำรกิจตำมที่รับมอบหมำยในกำรจัดท ำนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจกำรเงิน กำรคลัง และนโยบำยเศรษฐกิจอ่ืน ตำม
นโยบำยที่ได้รับมอบหมำย ให้มีควำมถูกต้อง แม่นย ำ และมีควำมทันสมัย รวมทั้งมีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณชนให้รับทรำบ และติดตำมระบบ
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมภำรกิจดังกล่ำวข้ำงต้น สศค. จึงได้ด ำเนินโครงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบศูนย์ปฏิบัติกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 
(Department Operation Center : DOC) บน Private Cloud พร้อมระบบส ำรองข้อมูล เพ่ือกำรพัฒนำให้เกิดศักยภำพในกำรรองรับกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรระดับสูงผ่ำน
ระบบศูนย์ปฏิบัติกำรระดับกรม (Department Operation Center : DOC) โดยใช้ระบบ DOC และเพ่ือให้ สศค. สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่องในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น 
เกิดภัยพิบัติในรูปแบบของกำรจลำจล มีมวลชนเข้ำปิดล้อมสถำนที่รำชกำร เป็นต้น ซ่ึงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ สศค.ดังกล่ำว จะยังสำมำรถปฏิบัติงำนได้       อย่ำง
ตลอดเวลำ 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อจัดหำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส ำหรับระบบศูนย์ปฏิบัติกำรระดับกรม DOC และ Private Cloud ของ สศค. 
2.2  เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง เพ่ือพิจำรณำสั่งกำรให้บุคลำกรด ำเนินกำรหรือประสำนควำมร่วมมือไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
2.3  เพ่ือพัฒนำระบบ Private Cloud ส ำหรับกำรใช้ข้อมูลร่วมกัน โดยสำมำรถใช้ข้อมูลได้ทั้งภำยในและภำยนอก สศค. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2.4  เพ่ือกำรด ำเนินงำนที่สอดรับกับนโยบำยของรัฐบำลในรูปแบบของ Digital Economy เนื่องจำกเป็นกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนเศรษฐกิจกำรเงิน กำรคลัง  

กำรออมและกำรลงทุน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภำคและระหว่ำงประเทศ ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูงในกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือไปสู่ MOF 4.0  
และ Thailand 4.0 

  



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2564 
 

 

  16   
 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. Monitoring System & 
Database 

                            

2. Tracking Update Database                             
3. On The Job Training                             

 
4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นำยกัมพล ฉำยสุวรรณ   ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
หน่วยงาน ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง 
โทรศัพท์ 02-2739020 ต่อ 3710 
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2.2 โครงการ MOF Tax Single Sign On (Tax SSO) ระยะที่ 2 (สป.กค.) 
1) หลักการและเหตุผล 

  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 กระทรวงกำรคลังมีกำรพัฒนำ/ปรับปรุง กระบวนกำรท ำงำนของระบบบริกำร Tax Single Sign On (Tax SSO) ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริกำร
ด้ำนภำษีของ 3 กรมภำษี คือ กรมสรรพำกร กรมสรรพสำมิต และกรมศุลกำกร ด้วยกำรใช้รหัสผ่ำนเดียว ซึ่งในระยะแรกมีกลุ่มเป้ำหมำยคือ ผู้ประกอบกำรรำยใหม่เท่ำนั้น และได้
มีกำรพัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัย ระบบลงทะเบียน ระบบบริหำรจัดกำรผู้ใช้งำนระบบ รวมถึงปรับปรุงระบบงำนกรมสรรพำกร กรมสรรพสำมิต และกรมศุลกำกร           
ให้สำมำรถรองรับกำรใช้งำนระบบบริกำร Tax Single Sign On (Tax SSO) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ ยังได้พัฒนำระบบส ำรองฉุกเฉิน (HA) เพ่ือเตรียมควำมพร้อมหำก
ระบบงำนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงกำรคลังไม่สำมำรถให้บริกำรได้ ประชำชนจะยังสำมำรถเข้ำสู่ระบบบริกำรทำงอินเตอร์เน็ตได้  

ทั้งนี้ เพ่ือให้ระบบริกำร Tax Single Sign On (Tax SSO) สำมำรถให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อกำร
ให้บริกำรระบบดังกล่ำว จึงได้มีกำรจัดท ำโครงกำรในกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงระบบงำนและข้อมูลกับหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนำธรุกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย เป็นต้น เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนแก่ผู้ประกอบกำร กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนข องระบบบริกำร Tax Single 
Sign On เพ่ือรองรับกำรบูรณำกำรเชื่อมโยง รวมถึงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบส ำรองฉุกเฉิน (HA) ให้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง และมี
เสถียรภำพ 

2) วัตถุประสงค์ 
 2.1) เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงระบบงานและข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
2.2) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานของระบบ Tax Single Sign On (Tax SSO) เพื่อรองรับการบูรณาการเชื่อมโยง 
2.3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบส ารองฉุกเฉินระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ศึกษำ วิเครำะห์และรวบรวมควำมต้องกำร                     
2. จัดท ำโครงกำรเสนออนุมัต ิ                     
3. เสนออนุมัติงบประมำณและอนุมัติวงเงิน                     
4. เสนออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ และ
ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจำ้ง 

                    

5. ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและท ำสัญญำ                     
6. ส่งมอบงำน                     

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
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     โครงกำรบูรณำกำรระบบบริกำร Tax Single Sign On (Tax SSO) ใช้วงเงินงบประมำณทั้งสิ้น 40,000,000.- บำท (สี่สิบล้ำนบำทถ้วน) โดยขอใช้เงินฝำก
ค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถิ่น 10%  

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นำยปริญญำ ปรีดียำนนท์ ต าแหน่ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
โทรศัพท์  02-126-5900 ต่อ 3306 Email prinya@mof.go.th 
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2.3 โครงการพัฒนาระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) (กรมสรรพสามิต) 

1) หลักการและเหตุผล 
เพ่ือบูรณำกำรข้อมูลผู้เสียภำษีให้สำมำรถเข้ำท ำธุรกรรมผ่ำน3 กรมภำษี ได้โดยใช้รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่ำนเดียว และอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้เสียภำษี สำมำรถช ำระ

ภำษี ณ จุดบริกำรเดียว Tax One Stop Service 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้เสียภำษีสำมำรถเข้ำท ำธุรกรรมผ่ำน ๓ กรมภำษี ได้สะดวกยิ่งข้ึน 
2.2 เพ่ืออ ำนวยสะดวกให้กับผู้เสียภำษีสำมำรถช ำระภำษี ณ จุดเดียว 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการ 
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1.ท ำ TOR 
และจัดจ้ำง 

                        

2.รวบรวม
ควำม
ต้องกำร 

                        

3.ออกแบบ
และพัฒนำ 

                        

4.ติดตั้ง
และทดสอบ 

                        

5.ใช้งำน
จริง 
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4) งบประมาณ  10 ล้ำนบำท (เงินขอใช้เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถิ่น 10% ประจ ำปี 2559 ของกระทรวงกำรคลัง) 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นำงอุษำมำศ  ร่วมใจ     ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมสรรพสำมิต 
โทรศัพท ์  02-241-5600-18  ต่อ 64202  Email  usamas@excise.go.th 

ชื่อ  นำงสำวกฤษณี  ช่อสะอึก    ต าแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมสรรพสำมิต 
โทรศัพท์  02-241-5600-18  ต่อ 64202 Email  krisanee@excise.go.th 
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2.4 โครงการพัฒนาระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร (กรมศุลกากร) 

1) หลักการและเหตุผล  

เนื่องจำกปัจจุบันผู้ประกอบกำรหรือตัวแทนออกของ สำมำรถช ำระเงินค่ำภำษีอำกรและรำยได้อ่ืน ที่เคำน์เตอร์ของกรมศุลกำกร โดยใช้เงินสด เช็ค และบัตรภำษี
และช ำระด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยวิธีตดับัญชีธนำคำร แตก่ำรช ำระเงินที่เคำน์เตอร์ของกรมศุลกำกร ยังมีปริมำณมำกกว่ำระบบรับช ำระเงินค่ำภำษีอำกร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) จึงท ำให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชีของกรมศุลกำกรต้องถือเงินสดจ ำนวนมำกและใช้เวลำในกำรนับเงิน ตรวจสอบเอกสำร อำจเป็น
ช่องทำงให้เกิดกำรทุจริตได้ ผู้ประกอบกำรหรือตัวแทนออกของ ต้องใช้เวลำและเสียค่ำใช้จ่ำยเพ่ือเดินทำงมำยังกรมศุลกำกร  
       ดังนั้นเพื่อเป็นกำรสนับสนุนโครงกำร National e-Payment ตำมนโยบำยของรัฐบำล ให้ลดกำรใช้เงินสดและเช็ค กรมศุลกำกรจึงเกิดแนวคิดในกำรพัฒนำระบบ
กำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำรของธนำคำร เช่น Internet Banking, Mobile Banking, ระบบ ATM, เคำน์เตอร์ธนำคำร, เครื่องรับบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ (EDC : Electronic Data Capture) เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรรับช ำระเงินและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ประกอบกำรหรือตัวแทนออกของ 

2) วัตถุประสงค์ 
พัฒนำกระบวนงำนและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ  

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 

1. กำรจดัซื้อ/จดั
จ้ำง 

                            

2. ศึกษำ วิเครำะห์ 
และออกแบบ
ระบบงำน 

                            

3. พัฒนำติดตั้ง
ระบบและทดสอบ
กำรใช้งำน 

                            

4. อบรมผู้ใช้งำน
และส่งมอบงำน 
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
จ ำนวนเงิน 29,884,000 บำท (ยี่สิบเก้ำล้ำนแปดแสนแปดหมื่นสี่พันบำทถ้วน) จำกเงินค่ำธรรมเนียมศุลกำกร (๕%) ปีงบประมำณ 2559  

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมศุลกำกร 
ชื่อ นำยเจษฎำ  อริยฉัตรกุล     ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
โทรศัพท์   02-6676009     Email     100572@Customs.go.th 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 
ชื่อ  นำงสำวรุ่งรัตน์  ผูกประยูร     ต าแหน่ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
โทรศัพท์   02-6677000 ต่อ 4608      Email     106127@Customs.go.th 

ชื่อ  นำงเกษรำ รำชโยธำ     ต าแหน่ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
โทรศัพท์   02-6676206     Email     106565@Customs.go.th 

ชื่อ  นำงสำวขวัญตำตั้งมณี       ต าแหน่ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 
โทรศัพท์   02-6677000 ต่อ 4573     Email     107389@Customs.go.th 
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2.5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (ส่วนพัฒนารูปแบบ e-Form ให้รองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่) (กรมสรรพสามิต) 

1)  หลักการและเหตุผล 
เนื่องจำกกรมสรรพสำมิตได้มีกำรปรับปรุงกฎหมำยสรรพสำมิตใหม่ ให้สอดคล้องกับกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษีในปัจจุบัน และปรับปรังแบบฟอร์มให้ 

อ ำนวยควำมสะดวกกับผู้เสียภำษีเพ่ิมขึ้นและขยำยกำรให้บริกำรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้กว้ำงขวำงมำกข้ึน เพ่ิมบริกำรกำรกรอกข้อมูลในรูปแบบ e-Form 

2)  วัตถุประสงค์ 
2.1  อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกำรในกำรกรอกแบบฟอร์มของกรมสรรพสำมิต 
2.2  เพ่ิมช่องทำงในกำรให้บริกำรส ำหรับผู้ประกอบกำรในกำรกรอกแบบฟอร์มแบบ offline 

3)  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการ 
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1.ท ำ TOR 
และจัดจ้ำง 

                        

2.รวบรวม
ควำม
ต้องกำร 

                        

3.ออกแบบ
และพัฒนำ 

                        

4.ติดตั้ง
และทดสอบ 

                        

5.ใช้งำน
จริง 
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4)  งบประมาณ  5 ล้ำนบำท (เงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2561) 

5)  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ชื่อ นำงอุษำมำศ  ร่วมใจ     ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 ชื่อ นำงสำวกฤษณี  ช่อสะอึก    ต าแหน่ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
 หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมสรรพสำมิต 
 โทรศัพท์ 02-241-5600-18  ต่อ 64202 Email usamas@excise.go.th และ krisanee@excise.go.th 
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2.6 โครงการระบบจัดส่งหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับภาษีสรรพากรถึงผู้เสียภาษี (กรมสรรพากร) 

1) หลักการและเหตุผล  
    จัดส่งหนังสือหรือเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับภำษีสรรพำกรถึงผู้เสียภำษี รองรับแผนยุทธศำสตร์ของกระทรวงกำรคลัง และแผนยุทธศำสตร์ชำติ 4.0      

 2) วัตถุประสงค์  
      2.1  เพ่ือลดกำรใช้กระดำษ ช่วยลดโลกร้อน 

       2.2  ช่วยลดกำรเก็บเอกสำรเป็นกระดำษของผู้เสียภำษี 
       2.3  ช่วยประหยัดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยค่ำจ้ำงพิมพ์ Pre-Printed Form ค่ำหมึกพิมพ์ ค่ำสึกหรอของเครื่องพิมพ์ ค่ำจัดส่งหนังสือหรือเอกสำรถึงผู้เสียภำษี ฯลฯ 
       2.4  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรผู้เสียภำษี ทั้งด้ำนเวลำ และกำรสูญหำย 

 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
     3.1 Phase I  เพ่ิมปริมำณผู้เสียภำษีรับหนังสือหรือเอกสำรที่มิใช่ค ำสั่งทำงกำรปกครอง 

ขั้นตอนการ 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ศึกษำควำม
เปน็ไปได้ ด้ำน
กรมสรรพำกร 
ได้แก่ กม. แนว
ปฏิบัติ ฯลฯ และ
ด้ำนผู้เสียภำษ ี
ได้แก่ช่องทำง กำร
รับของผู้เสียภำษ ี                

 

         

   

2. ก ำหนดควำม
ต้องกำร                

 
         

   

3. ปรับปรุงระบบ                             
4. ทดสอบระบบ                             
5.  เ ริ่ ม ใ ช้ ง ำ น
ระบบ                
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 4) งบประมาณ  -  

 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ชื่อ                นำงสำวนันทพร คอวนิช ต าแหน่ง       ผู้อ ำนวยกำร 
 หน่วยงาน       กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 โทรศัพท์         02-272-8826 E-mail         nantaporn.co@rd.go.th 
 
 ชื่อ                นำงสำวกำญจนำ เจริญมำก ต าแหน่ง       นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
 หน่วยงาน       กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 โทรศัพท์         02-272-8753 E-mail         karnchana.ch@rd.go.th 

 3.2 Phase II  ด ำเนินกำรกับหนังสือหรือเอกสำรที่เป็นค ำสั่งทำงกำรปกครอง  
  

ขั้นตอนการ 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ศึกษำควำม
เปน็ไปได้ ด้ำนกรม 
สรรพำกร ได้แก่ 
กม. แนวปฏิบัติ 
เทคนคิ Digital 
Signature กำร 
Comply ตำม กม.
ฯลฯ และด้ำนผู้
เสียภำษี ไดแ้ก่ 
ช่องทำงกำรรบัของ
ผู้เสียภำษ ี                

 

         

   

2. ก ำหนดควำม
ต้องกำร                

 
         

   

3. เสนอขอ
งบประมำณ                
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ขั้นตอนการ 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

4. กระบวนกำร
จัดจ้ำง                

 
         

   

5.กำรพัฒนำและ
ทดสอบระบบ                

 
         

   

5. ก ำหนดใช้งำน
ระบบ                

 
         

   

 
 4) งบประมาณ  -  

 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ชื่อ               นำงสำวนนัทพร คอวนิช ต าแหน่ง        ผู้อ ำนวยกำร 
     หน่วยงาน      กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
     โทรศัพท์        02-272-8826 E-mail         nantaporn.co@rd.go.th 

             ชื่อ               นำงสำวขวัญรุ่ง เกิดไผ่ล้อม ต าแหน่ง       นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
     หน่วยงาน      กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
     โทรศัพท์        02-272-8726 E-mail         khanrung.ke@rd.go.th  2. kanyarat.pr@rd.go.th 

          ชื่อ                นำงสำวกัลยำรัตน์ พิพัฒนกิจอนันต์                                 ต าแหน่ง       นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
          หน่วยงาน      กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
     โทรศัพท์        02-272-8726 E-mail         kanyarat.pr@rd.go.th 
  

mailto:khanrung.ke@rd.go.th
mailto:kanyarat.pr@rd.go.th
mailto:kanyarat.pr@rd.go.th
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สิ่งท่ีควรค านึงถึง 
กำรด ำเนินกำรทั้งใน Phase I และ Phase II คือ ช่องทำงกำรรับหนังสือหรือเอกสำรของผู้เสียภำษี กรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ เนื่องจำกมีหลำกหลำยรุ่น ซึ่งรุ่นที่น่ำค ำนึงถึง

ช่องทำงกำรรับเป็น Digital มำกที่สุด คือ รุ่นในล ำดับที่ 1 รองลงมำคือ ล ำดับที่ 2 บำงกลุ่มคน  
 

ที ่ Generration Age in 2017 อ้างอิง 
Age in 2004 url 

1. Post-War Cohort 72 to 89 59 to 76 http://socialmarketing.org/archives/generations-xy-z-and-the-others/ 

2. Boomers I or The Baby Boomers   63 to 71 50 to 58 ……………………… ,, ………………………… 
3. Boomers II 52 to 62 39 to 49 ……………………… ,, ………………………… 
4. Generation X 41 to 51 28 to 38 ……………………… ,, ………………………… 
5 Generation Y 23 to 35 10 to 22 ……………………… ,, ………………………… 
6. Generation Z 13 to 22 0 to 9 ……………………… ,, ………………………… 
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2.7 โครงการพัฒนาระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว e-VRT (กรมสรรพากร) 

1) หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันปริมำณนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจ ำนวนมำกข้ึน ส่งผลให้มีกำรขอคืนภำษีมูลค่ำเพ่ิมมำกข้ึนตำมล ำดับ กรมสรรพำกร

จึงมีควำมต้องกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรแก่ผู้ประกอบกำร นักท่องเที่ยว ให้ได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว ในกำรให้บริกำร และเจ้ำหน้ำที่สำมำรถคืนภำษีได้ถูกต้อง และ
รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ระบบงำนที่พัฒนำขึ้นได้น ำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรมำช่วยในกำรส่งผ่ำนข้อมูล เพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร ได้แก่ กำรส่งข้อมูลรำยกำรขำยสินค้ำให้นักท่องเที่ยวของ
ร้ำนค้ำ เพ่ือมำจัดท ำค ำร้องขอคืนเงินภำษีมูลค่ำเพ่ิมส ำหรับนักท่องเที่ยว (ภ.พ.10) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ กำรพัฒนำฟังก์ชั่นงำนส ำห รับเจ้ำหน้ำที่สรรพำกรตรวจสอบและ
วิเครำะห์กำรคืนเงินภำษีได้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น กำรพัฒนำ Application ส ำหรับตรวจยอดเงินคืนภำษี สถำนะกำรคืนเงินภำษีของนักท่องเที่ยวผ่ำนโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งกำรน ำ
ข้อมูลที่มีอยู่มำสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ผู้ประกอบกำรโดยกำรจัดท ำรำยงำนกำรซื้อสินค้ำของนักท่องเที่ยว  ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เพ่ือน ำไปประกอบกำรวำงแผนกำรขำยสินค้ำ
ของผู้ประกอบกำร  

 2) วัตถุประสงค์  
  2.1  ลดปริมำณกำรใช้กระดำษในกำรจัดท ำค ำร้องขอคืนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (แบบ ภ.พ.10) 
  2.2  ลดระยะเวลำของผู้ประกอบกำรในกำรจัดท ำค ำร้องขอคืนภำษีมูลค่ำเพ่ิมให้แก่นักท่องเที่ยว 
  2.3  ลดระยะเวลำของนักท่องเที่ยวในขั้นตอนของรอค ำร้องขอคืนภำษีร้ำนค้ำ และกำรขอคืนภำษีที่สนำมบิน 
  2.4  ลดระยะเวลำของเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรขอคืนภำษีของนักท่องเที่ยว 
  2.5  เพ่ิมบริกำรใหม่แก่ผู้ประกอบกำร 
  2.6  เพ่ิมบริกำรช่องทำงกำรตรวจยอดเงินคืนภำษี สถำนะกำรคืนเงินภำษี ของนักท่องเที่ยว ผ่ำนโทรศัพท์มือถือ 
  2.7  เพ่ิมเครื่องมือในกำรวิเครำะห์และตรวจสอบของเจ้ำหน้ำที่ 
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3) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ขั้นตอนการ 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. รวบรวม
ปัญหา และความ
ต้องการเพ่ิมเติม 
ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องท้ังหมด                

 

         

   

2. จัดท า
กระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง                

 

         

   

3. ออกแบบและ
พัฒนาระบบงาน                

 
         

   

4. ทดสอบ
ระบบงาน                

 
         

   

5.เริ่มใช้
ระบบงาน                

 
         

   

  

 4) งบประมาณ  - 

 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ชื่อ                 นำงสำวนันทพร  คอวนิช ต าแหน่ง         ผู้อ ำนวยกำร 
     หน่วยงาน        กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมสรรพำกร   
     โทรศัพท์          0-22728826 E-mail          nantaporn.co@rd.go.th 

          ชื่อ                 นำยสุรชิต  กำญจนมิตร ต าแหน่ง        นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำรพิเศษ 
     หน่วยงาน        กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
     โทรศัพท์         02-272-8783 E-mail          surachit.ka@rd.go.th 
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2.8 โครงการพัฒนากระบวนงานกรรมวิธี VAT (กรมสรรพากร) 
1) หลักการและเหตุผล  

 ด้วยกรมสรรพำกรได้ให้บริกำรงำนด้ำนระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิมและภำษีธุรกิจเฉพำะ มำตั้งแต่ปี พ .ศ. 2535 ซึ่งมีกระบวนงำนกรรมวิธี ที่ได้พัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง แต่ด้วย
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วในสภำวะกำรณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้กำรให้บริกำรงำนด้ำนระบบภำษีมูลค่ำเพ่ิมและภำษีธุรกิจเฉพำะเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และพัฒนำ
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนทั้งในด้ำนกำรจัดเก็บภำษีและกำรให้บริกำรที่ดีแก่ประชำชน กรมสรรพำกรจึงมีควำมจ ำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนำกระบวนงำนกรรมวิธี VAT เพ่ือให้
รองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนำคตที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป 
 2) วัตถุประสงค์  
  2.1  เพ่ือให้กระบวนงำนกรรมวิธี VAT ท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 

 2.2  เพ่ือให้กระบวนงำนกรรมวิธี VAT สำมำรถรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนำคตได้ 
 2.3  เพ่ือให้กระบวนงำนกรรมวิธี VAT สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนได้ดียิ่งขึ้น 

 
 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการ 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ก. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. รวบรวม
ปัญหำ และ
กำรใช้งำนงำน
ระบบ                

 

         

   

2. ออกแบบ
และพัฒนำ
ระบบงำน    

                 

     

   

3. ทดสอบ
ระบบงำน                

 
         

   

4. เริม่ใช้งำน
ระบบ                
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 4) งบประมาณ - 

 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ชื่อ              นำงสำวนันทพร  คอวนิช ต าแหน่ง        ผู้อ ำนวยกำร 
     หน่วยงาน     กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมสรรพำกร   
     โทรศัพท์       0-22728826 E-mail         nantaporn.co@rd.go.th 

        ชื่อ              นำยสุรชิต  กำญจนมิตร ต าแหน่ง        นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำรพิเศษ 
     หน่วยงาน     กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
     โทรศัพท์        02-272-8783 E-mail          surachit.ka@rd.go.th 
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2.9 โครงการพัฒนาระบบการยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (กรมสรรพากร)  

1) หลักการและเหตุผล  
    ปรับปรุงระบบกำรยื่นแบบยื่นรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำหัก ณ ที่จ่ำยจำกเงินเดือน ค่ำจ้ำง (ภ.ง.ด.1) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บ 

ภำษีอำกร รองรับระบบ e-Payment                                                                                              

 2) วัตถุประสงค์  
     2.1  เพ่ือลดกำรยื่นแบบกระดำษยื่นรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำหัก ณ ที่จ่ำย ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก และ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  
          2.2  เพ่ือยกเลิกกำรยื่นแบบยื่นรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำหัก ณ ที่จ่ำย ภ.ง.ด.1ก และ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ 
          2.3  เพ่ือให้กรมสรรพำกรได้รับข้อมูลกำรยื่นแบบยื่นรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำหัก ณ ที่จ่ำย ภ.ง.ด.1 ที่มีเลขประจ ำตัวถูกต้องครบถ้วน  
เพ่ือใช้ในกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษีอำกร 
          2.4  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษีอำกร และรองรับระบบ e-Payment 

 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการ 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ประกำศให้       
ผู้มีหน้ำท่ีหัก
ภำษี  ณ ท่ีจ่ำย
ยื่น ภ.ง.ด.1  
ภ.ง.ด.1ก และ 
ภ.ง.ด.1ก พิเศษ     
ด้วยสื่อ หรือ
ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 
ตั้งแต่เดือนภำษี 
มกรำคม 
2561 
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ขั้นตอนการ 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

2. พัฒนำระบบ               
e-Payment 
น ำส่งภำษีหัก ณ 
ท่ีจ่ำย                 

 

         

   

3. เริ่มใช้งำน
ระบบ e-
Payment 
น ำส่งภำษีหัก ณ 
ท่ีจ่ำย ภ.ง.ด.1 
โดยธนำคำร
ตัวกลำง ท่ีมี             
ควำมพร้อม                 

 

         

   

4. ประกำศให้
น ำส่งภำษีหัก ณ 
ท่ีจ่ำย ภ.ง.ด.1 
ผ่ำนระบบ               
e-Payment            
ตำมท่ีกฎหมำย 
มีผลบังคับใช ้                

 

         

   

  
 4) งบประมาณ  - 

 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ชื่อ                นำงสำวนันทพร  คอวนิช ต าแหน่ง         ผู้อ ำนวยกำร 
     หน่วยงาน       กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ    
     โทรศัพท์         02-272-8826 E-mail          nantaporn.co@rd.go.th 

          ชื่อ                นำงสำวสุวิมล  เอียดทอง ต าแหน่ง         นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
     หน่วยงาน       กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
     โทรศัพท์         02-272-8728 E-mail           suvimol.ia@rd.go.th 
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2.10 โครงการพัฒนาระบบการบริจาคด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (กรมสรรพากร) 

1) หลักการและเหตุผล  
ปรับปรุงระบบกำรขอหักลดหย่อนภำษีส ำหรับกำรบริจำค กรณีบริจำคให้แก่ สถำนศึกษำ และวัดวำอำร ำม เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำ  

และวัดวำอำรำม ที่ได้รับกำรบริจำคเงินหรือทรัพย์สินต้องบันทึกข้อมูลกำรรับบริจำคบนระบบกำรบริจำคด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพำกร ซึ่ งสถำนศึกษำและวัดวำอำรำม 
ไม่จ ำเป็นต้องพิมพ์หลักฐำนกำรบริจำค เว้นแต่ผู้บริจำคร้องขอ โดยกรมสรรพำกรจะพิจำรณำข้อมูลในกำรหักลดหย่อนกำรบริจำคที่มีในระบบกำรบริจำคด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
เพ่ือประโยชน์ในกำรยื่นแบบและช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำและภำษีเงินได้นิติบุคคล  

2) วัตถุประสงค์  
2.1  ช่วยลดกำรสูญเสียรำยได้ภำษี กรณีใช้หักลดหย่อนภำษไีว้ไม่ถูกต้อง 
2.2  สร้ำงระบบควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดเงินภำยในสถำนศึกษำและวัดวำอำรำม 
2.3  กรมสรรพำกรมีข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบผู้ที่ใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกกำรบริจำคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2.4  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษีอำกร และรองรับระบบ e-Payment 

 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ขั้นตอนการ 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ก. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. พัฒนำ
ระบบ                

 
         

   

2. ทดสอบ
ระบบ                

 
         

   

3. หน่วย
บริจำคทดลอง
ใช้ระบบ                

 

         

   

4. ประชำ-  
สัมพันธ์                

 
         

   

5. หน่วย
บริจำค
ลงทะเบียน                

 

         

   

6. เริ่มใช้งำน
ระบบ                
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  4) งบประมาณ  -  

 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ชื่อ                 นำงหัสกำญจน์  ภิงคำรวัฒน์ ต าแหน่ง          นักวิชำกำรภำษีเชี่ยวชำญ 
     หน่วยงาน        กองวิชำกำรแผนภำษี 
     โทรศัพท์          02-272-8033 E-mail            hasakarn.pi@rd.go.th 

     ชื่อ                 นำงสำวจิตรำ  พงษ์พำนิช ต าแหน่ง          นักวิชำกำรภำษีช ำนำญกำรพิเศษ 
     หน่วยงาน        กองวิชำกำรแผนภำษี 
     โทรศัพท์          02-272-8646 E-mail            jitra.po@rd.go.th 
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2.11  โครงการตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้าแบบอัตโนมัติ (กรมศุลกากร) 

1) หลักการและเหตุผล  
กรมศุลกำกร ในฐำนะหน่วยงำนที่มีบทบำทส ำคัญในกำรส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมำตรกำรทำงศุลกำกรและข้อมูลกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และกำรอ ำนวย

ควำมสะดวกทำงกำรค้ำและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ตระหนักถึงควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรส่งออกสินค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือเป้ำหมำยในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงยั่งยืนและเชื่อมโยงกำรค้ำในระดับโลกให้กว้ำงไกลยิ่งขึ้น และเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำให้กับผู้เสียภำษีอำกร 

กรมศุลกำกร มองเห็นควำมส ำคัญในด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรควบคุมและจัดกำรกำรส่งออกสินค้ำให้มีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรส่งออกสินค้ำทำงกำร
ขนส่งทำงเรือด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์  ภำยใต้ระบบพิธีกำรศุลกำกรส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีกำรแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลกับกำรท่ำเรื อแห่งประเทศไทย (กทท.) และ 
กำรท่ำเรือแหลมฉบัง (กทฉ.) มำบ้ำงแล้ว และเพ่ือให้เป็นกำรต่อยอดกระบวนกำรท ำงำนระหว่ำงกรมศุลกำกรและกำรท่ำเรือฯ ให้รองรับ NSW และยกระดับ Ease of Doing 
Business : Trading across Border กรมศุลกำกร เห็นควรให้มีกำรปรับปรุงกระบวนงำนและขั้นตอนในกำรรับสินค้ำที่บรรจุตู้คอนเทนเนอร์เข้ำเขตท่ำฯ ให้มี ควำมสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง ลดควำมผิดพลำดในกำรจัดเก็บข้อมูล ลดระยะเวลำกำรท ำงำนและงบประมำณ และลดปัญหำกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ศุลกำก รและผู้เสียภำษี ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตำมควำมมุ่งหมำยกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำตำมยุทธศำสตร์โดยน ำข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส์ที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำง
หน่วยงำนน ำมำใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยลดขั้นตอนกำรท ำงำนด้วยคน โดยปรับเปลี่ยนให้ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลและท ำหน้ำที่ตัด
บัญชีใบก ำกับกำรขนย้ำยสินค้ำแบบอัตโนมัติ  

2) กลยุทธ์  
2.1 พัฒนำกระบวนงำนและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ 
2.2 พัฒนำระบบควบคุมทำงศุลกำกรให้มีประสิทธิภำพและเชื่อมโยงกัน 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ศึกษำขั้นตอนกำรส่งออกของบรรจุตู้คอนเทนเนอร์
ขนส่งทำงเรือออกนอกรำชอำณำจักร 

                

วิเครำะห์และออกแบบระบบ                 
พัฒนำระบบงำน                 
ทดสอบกำรท ำงำนของระบบ                 
ติดตั้งระบบใช้งำนจริง                 
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6) งบประมาณ - 

7) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นำยเจษฎำ  อริยฉัตรกุล     ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมศุลกำกร 
หน่วยงาน กรมศุลกำกร กระทรวงกำรคลัง 
โทรศัพท์ 02 667 6008-9  Email   100572@customs.go.th 
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2.12 แผนงานการให้บริการระบบ NSW โดยการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐ ให้บริการแบบ G2G, G2B, และ B2B ข้ามประเทศผ่าน NSW (กรมศุลกากร)  

1) หลักการและเหตุผล  
ระบบ National Single Window (NSW) เป็นระบบกำรบริกำรเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงำนภำครัฐและภำคธุรกิจ (G2G, B2G และ B2B) ส ำหรับกำรน ำเข้ำ ส่งออก 

และโลจิสติกส์ รองรับกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน และประเทศในภูมิภำคอ่ืนๆ โดยระบบ NSW เป็นระบบอ ำนวยควำมสะดวกและบริกำรแบบอัตโนมัติ
และกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับกำรปฏิรูปกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร และกำรลดเอกสำร โดยอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ใช้บริ กำร (เช่น ผู้ประกอบกำรน ำเข้ำ ส่งออก 
และโลจิสติกส์) สำมำรถท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงำนภำครัฐ และ ภำคธุรกิจทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสำร เช่น กำรจัดเตรียมข้อมูลเพียงครั้งเดียว
ในกำรขอใบอนุญำตและใบรับรองทำงอิเล็กทรอนิกส์ กำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรใบขนสินค้ำและช ำระค่ำภำษีอำกรแบบอัตโนมัติ กำรใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงกำรเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญำตและใบรับรองระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐภำยในประเทศ และกำรเชื่อมโยงข้อมูลภำคธุรกิจระหว่ำงประเทศ โดยผู้ ใช้บริกำรทั้งภำครัฐและ 
ภำคธุรกิจ สำมำรถติดตำมผลในทุกๆ ขั้นตอนของกำรด ำเนินงำนน ำเข้ำ ส่งออกและกำรอนุมัติต่ำงๆ ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตได้  (NSW e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลำ  
24 ชั่วโมง โดยมีรูปแบบของกำรบูรณำกำรกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและภำคธุรกิจกับระบบ NSW 

2) กลยุทธ์ 
พัฒนำกระบวนงำนและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ        

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
เชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำ
อำเซียน (ATIGA FORM D) (กรมศุลกำกร, 
กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ) 

                    

เชื่อมโยงข้อมูลใบขนสินค้ำอำเซียน (ASEAN 
Customs Declaration Document)  
(กรมศุลกำกร) 

                    

เชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนำมัยพืช 
(Phytosanitary Certificate) (กรมศุลำกร, 
มกอช.,กรมวิชำกำรเกษตร) 
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4) งบประมาณ - 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมศุลกำกร 
ชื่อ  นำยสมบัติ พัฒนมำศ     ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
โทรศัพท์   02-667-6009     Email     Sombat_pa@customs.go.th 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 
ชื่อ  นำยวีระศักดิ์  ลอยสำยออ     ต าแหน่ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โทรศัพท์   02-667-7๕๔๓        Email     weerasak@customs.go.th 
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2.13 โครงการบูรณาการสืบค้นข้อมูล 3 กรมภาษี (Tax Search Engine) ระยะที่ 2 (สป.กค.) 

1) หลักการและเหตุผล 
    เนื่องด้วยกระทรวงกำรคลัง จะด ำเนินกำรพัฒนำระบบเชิงบูรณำกำรสืบค้นข้อมูล 3 กรมภำษีให้ครอบคลุมกระบวนกำรท ำงำนร่วมกันของ 3 กรมภำษี (กรมสรรพำกร  

กรมศุลกำกร กรมสรรพสำมิต) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและมุ่งเน้นกำรป้องกันกำรรั่วไหลของค่ำภำษีอำกร โดยมีควำมต้องกำรจ้ำงพัฒนำระบบเพ่ือกำรก ำกับและ
ติดตำมกำรเสียภำษี (Tax Monitoring System) ระบบปฏิบัติกำรร่วมด้ำนภำษี (Tax Joint Operation System) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรบริหำรควำมเสี่ยงร่วมกัน  
รวมถึง จัดท ำระบบกำรตรวจสอบและแจ้งเตือนควำมผิดปกติในกำรช ำระภำษีเป็นแบบอัตโนมัติ 

2) วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปรับปรุงและขยำยประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบ ให้รองรับปริมำณข้อมูลจ ำนวนมำกและจ ำนวนผู้ใช้งำนที่มีแนวโน้มเพ่ิมมำกข้ึน 
 2. เพ่ือพัฒนำระบบงำนป้องกันกำรรั่วไหลของค่ำภำษีอำกรจ ำแนกตำมเกณฑ์เสี่ยงของ 3 กรมภำษี 
 3. เพ่ือพัฒนำระบบกำรก ำหนดสิทธิ กำรตรวจสอบติดตำมกำรใช้งำนข้อมูลและระบบงำน 
 ๔. พัฒนำระบบให้สำมำรถประมวลผลข้อมูลควำมผิดปกติในกำรช ำระภำษีตำมเกณฑ์กำรตรวจสอบให้เป็นแบบอัตโนมัติได้ 
3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. กำร
ด ำเนินงำนขอ
อนุมัติโครงกำร
และ
งบประมำณ 

                            

2. กำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ฯ และ
กระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 

                            

3. กำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำงและท ำ
สัญญำ 

                            

4. ส่งมอบงำน                             
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  

 วงเงินงบประมำณท้ังสิ้น  13,471,200.00  บำท  (สิบสำมล้ำนสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบำทถ้วน)  โดยขอใช้เงินงบประมำณแผ่นดินประจ ำปี พ.ศ. 2561 

 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นำยธำดำ  ชพำนนท์ ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรส่วนพัฒนำระบบงำนประมวลผลข้อมูลสำรสนเทศ 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
โทรศัพท์  02-126-5904 Email thada@mof.go.th 
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2.14 โครงการปรับปรุงระบบการให้บริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ (กรมธนารักษ์) 

1) หลักการและเหตุผล 

ตำมที่กระทรวงกำรคลังได้มีนโยบำยในกำรขับเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (Digital MOF) นั้น กรมธนำรักษ์ มีกระบวนงำนด้ำนเหรียญ 
ในกำรให้บริกำรจ่ำยแลกเหรียญกษำปณ์ให้แก่ผู้รับบริกำร ซึ่งในปัจจุบันกระบวนงำนกำรจ่ำยแลกยังไม่อยู่ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้ในกำรให้บริกำรประชำชน จึงมี 
ควำมจ ำเป็นต้องปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรจ่ำยแลกเหรียญกษำปณ์เพ่ือกำรให้บริกำรประชำชนให้ง่ำยต่อกำรกรอกข้อมูล และปรับปรุงรูปแบบให้สำมำรถใช้งำนได้ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และเจ้ำหน้ำที่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลที่ประชำชนกรอกข้อมูลควำมต้องกำรแลกเหรียญผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน ำไปสู่กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร และเพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลผู้รับบริกำรด้ำนกำรจ่ำยแลกเหรียญต่อไปได้ในอนำคต 

2) วัตถุประสงค์ 

เพ่ือปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรจ่ำยแลกเหรียญกษำปณ์ โดยด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือให้ประชำชนกรอกควำมต้องกำรจ่ำยแลกผ่ำนระบบฯ และจัดหำ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับกำรให้บริกำรดังกล่ำว ทั้งในส่วนของผู้รับบริกำร และส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนจ่ำยแลก 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

๑. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อให้บรกิำรประชำชนด้ำนกระบวนงำนกำรจ่ำยแลกเหรยีญกษำปณ์รำยใหญ่ ดังนี ้
๑.๑ ศึกษำ
วิเครำะหเ์พื่อ
ออกแบบ
ระบบงำน 

                            

๑.๒ พัฒนำ
ระบบ 

                            

๑.๓ ติดตั้ง 
ทดสอบ และ
เริ่มใช้
ระบบงำน 

                            

2. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อให้บรกิำรประชำชนด้ำนกระบวนงำนกำรจ่ำยแลกเหรยีญกษำปณ์รำยย่อยดังนี้  
๒.๑ ศึกษำ
วิเครำะห์
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ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

รวบรวม
ข้อมูลเพื่อ
ด ำเนินงำน 
๒.๒ สรุป
และน ำเสนอ
ผู้บริหำรเพื่อ
เสนอขอ
งบประมำณ 

                            

๒.๓ 
ด ำเนินงำน
ทำงพัสดุ 

                            

๒.๔ 
ด ำเนินงำน
พัฒนำฯ 

                            

4) งบประมาณ  อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำวิเครำะห์ระบบฯ เพื่อประมำณกำรงำนงบประมำณท่ีใช้ 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นำยพรชัย ควรประเสริฐ                                               . ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ                                . 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง                                                                                                                                              
โทรศัพท์  ๐-๒๖๑๘-๖๓๓๘                                            .  Email  pornchaiku@treasury.go.th                                              . 

 
 
 
  

mailto:pornchaiku@treasury.go.th


แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2564 
 

 

  45   
 

2.15 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย (ศทท.) (สบน.). 

1) หลักการและเหตุผล ปรับปรุงระบบและพัฒนำฐำนข้อมูลและเว็บไซต์ของ ศทท. ให้มีควำมทันสมัย ง่ำยต่อกำรใช้งำน            . 

2) วัตถุประสงค์  เพ่ือปรับปรุงระบบและพัฒนำฐำนข้อมูลและเว็บไซต์ของ ศทท. ให้มีควำมทันสมัย ง่ำยต่อกำรใช้งำน กำรสืบค้นข้อมูล และรองรับกำรบริกำรของ ศทท. ผ่ำน
ระบบ Web Application โดยมีรูปแบบอย่ำงน้อย 2 ภำษำ เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบและกฎหมำยด้ำนกำรพัสดุและจัดซื้อจัดจ้ำงต่ำง ๆ และเพ่ือส่งเสริมที่ปรึกษำไทยให้สำมำรถ
แข่งขันได้ในประชำคมอำเซียน                            .    

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ปรับปรุงระบบเว็บไซต์
และระบบฐำนขอ้มูล 

                            

2. อบรมและสัมมนำใหแ้ก่
เจ้ำหน้ำที่ของ สบน. และ
ผู้ใช้บริกำร/ที่ปรึกษำ เพื่อ
น ำเสนอกำรใช้งำนระบบ 

                            

4) งบประมาณ : 7,770,000 บำท (เงินงบประมำณ) 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นำงสำวชิดชไม ไมตรี                                               . ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ข้อมลูที่ปรึกษำไทย                                   . 
หน่วยงาน  ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำไทย                                                                                                                                                . 
โทรศัพท์  0-2271-7999 ต่อ 5702                                            .  Email  chidchamai@pdmo.go.th                                           . 

 
  



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2564 
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2.16 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ Mobile Platform (สบน.)  . 

1) หลักการและเหตุผล ปรับปรุงระบบและพัฒนำฐำนข้อมูลและเว็บไซต์ของ ศทท. ให้มีควำมทันสมัย ง่ำยต่อกำรใช้งำน ผ่ำน Mobile Platform        . 

2) วัตถุประสงค์ จัดท ำและพัฒนำ Application ของ สบน. ให้สำมำรถใช้งำนในลักษณะ Mobile Platform ไดต้ำมนโยบำยรัฐบำลดิจิทัล                    . 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
จัดท ำ Mobile 
Platform จำก 
Application ของ 
สบน. อย่ำงน้อย 1 
ระบบ 

                            

4) งบประมาณ : 3,000,000 บำท (เงินงบประมำณ) 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ชื่อ  นำงสำววรำภรณ์  ปัญญศิริ                                               . ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ                                . 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ                                                                                                                                             . 
โทรศัพท์  0-2265-8050 ต่อ 5200                                            .  Email  waraporn@pdmo.go.th                                              . 

 
2. ชื่อ  นำงสำวชิดชไม ไมตรี                                               . ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำไทย                                   . 
หน่วยงาน  ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำไทย                                                                                                                                                . 
โทรศัพท์  0-2271-7999 ต่อ 5702                                            .  Email  chidchamai@pdmo.go.th                                           . 

 
  



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2564 
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2.17 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ ระยะที่ 2 (สบน.)               . 

1) หลักการและเหตุผล  พัฒนำกระบวนงำนบริหำรโครงกำรลงทุนภำครัฐ                                                                     . 

2) วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนำระบบ IIPM ระยะที่ 2 โดยเป็นกำรพัฒนำต่อยอดจำกระยะที่ 1 ในส่วนของระบบบริหำรโครงกำรเงินให้กู้ต่อ ซึ่งจะรองรับขั้นตอนกำรขออนุมัติเบิก
จ่ำยเงิน กำรน ำส่งและ     .ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ และกำรอนุมัติผ่ำนระบบ IIPM และคำดว่ำจะสำมำรถพัฒนำระบบแล้วเสร็จ รวมทั้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกรอก
ข้อมูลผ่ำนระบบได้ภำยในไตรมำส 1 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. พัฒนาระบบ                             
2. การอบรมเจ้าหน้าที่
ของ สบน. 

                            

3. ให้ความรูแ้ก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ใช้งานระบบ 

                            

4) งบประมาณ : 4,540,000 บำท (เงินงบประมำณ) 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นำงสำวอัญจนำ  วงศ์สว่ำง                                              . ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกำรระดมทุนโครงกำรลงทุนภำครัฐ      . 
หน่วยงาน  ส ำนักบริหำรกำรระดมทุนโครงกำรลงทุนภำครัฐ                                                                                                                   . 
โทรศัพท์  0-2271-7999 ต่อ 5700                                            .  Email  anchana@pdmo.go.th                                                . 

 
 
  



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2564 
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2.18 โครงการพัฒนาระบบน าเข้าแผนงาน/โครงการเพื่อจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) 

1) หลักการและเหตุผล  พัฒนำกระบวนงำนจัดท ำแผนกำรบริหำรหนี้สำธำรณะในรูปแบบดิจิทัล       . 

2) วัตถุประสงค์  พัฒนำกำรน ำเข้ำแผนงำนโครงกำรเพ่ือจัดท ำแผนกำรบริหำรหนี้สำธำรณะในรูปแบบดิจิทัล        . 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. พัฒนำ
ระบบน ำเข้ำ
แผนงำน
โครงกำรเพื่อ
จัดท ำแผนกำร
บริหำรหน้ี
สำธำรณะ 

                            

2. พัฒนำกำร
เชื่อมโยง
ข้อมูลของ
ระบบให้
สำมำรถส่ง
ข้อมูลเข้ำ
ระบบ GFMIS-
TR 

                            

4) งบประมาณ : 8,500,000 บำท (เงินงบประมำณ) 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นำงจินดำรัตน์ วิริยะทวีกุล                                              . ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผน                                   . 
หน่วยงาน  ส ำนักนโยบำยและแผน                                                                                                                                                . 
โทรศัพท์  0-2265-8050 ต่อ 5500                                            .  Email  jindarat@pdmo.go.th                                                . 

  



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2564 
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2.19 โครงการปรับปรุงระบบการประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจเป็นวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:  e-Bidding) (สบน.)  

1) หลักการและเหตุผล พัฒนำระบบกำรประมูลพันธบัตรรัฐวิสำหกิจเป็นวิธีอิเล็กทรอนิกส์   . 

2) วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดหำและปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT ของ สบน. เพื่อรองรับระบบกำรประมูลพันธบัตรรัฐวิสำหกิจที่
กระทรวงกำรคลังเป็นผู้จัดหำเป็นวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-Bidding) ผ่ำน Platform ของธนำคำรแห่งประเทศไทย 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ปรับปรุง
ประสิทธิภำพของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ระบบโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำน ICT   

                            

2. พัฒนำโครงข่ำย
กำรสื่อสำรส ำหรับ
ระบบกำรประมูล
พันธบัตรรัฐวสิำหกิจที่
กระทรวงกำรคลัง
จัดหำเงินกู้ 

                            

4) งบประมาณ : 100,000 บำท (เงินงบประมำณ) 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นำงสุณี เอกสมทรำเมษฐ ์                                               . ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรหนี้ 2                                         . 
หน่วยงาน  ส ำนักจัดกำรหนี้ 2                                                                                                                                                      . 
โทรศัพท์  0-2265-8050 ต่อ 5400                                            .  Email  sunee@pdmo.go.th                                                   . 

 
  



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2564 
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2.20 โครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (สป.กค.)  
1) หลักการและเหตุผล 

1.1) กระทรวงกำรคลังได้ใช้งำนระบบ GFMIS (SAP ERP 4.7) มำตั้งแต่ปีงบประมำณ 2548 
1.2) กระทรวงกำรคลังได้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพ่ือให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร รวมถึงกำรบ ำรุงรักษำ ครอบคลุมถึง 31 ธ.ค. 2558  
1.3) ในกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ทำงบริษัท SAP มีเงื่อนไขคือ  

- กระทรวงกำรคลังต้องจ่ำยค่ำบ ำรุงรักษำ MA 171 ล้ำนบำท/ปี เพื่อรับกำรสนับสนุนและบริกำรจำกบริษัท SAP 
- กำร Upgrade ซอฟต์แวร์ SAP ต้อง Upgrade ไปเป็น SAP S/4HANA เท่ำนั้น 
- บริษัท SAP มีข้อก ำหนดเพ่ิมเติมด้ำน Indirect License ส ำหรับกำรเชื่อมต่อกับระบบภำยนอก 

1.4) เงื่อนไขดังกล่ำวท ำให้เกิดข้อจ ำกัดและควำมเสี่ยงสูง ทำงกระทรวงกำรคลังจึงมีแนวทำงคือ 
- ศึกษำทำงเลือกอ่ืนในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ GFMIS เช่น Open Source 
- ศึกษำแนวทำงและจัดท ำข้อเสนอขอบเขตกำรด ำเนินงำนจัดท ำระบบ New GFMIS Thai 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1) เพ่ือจัดหำระบบ New GFMIS เพ่ือทดแทนระบบ GFMIS ที่ใช้งำนอยู่ในปัจจุบัน 
2.2) เพ่ือให้ระบบ New GFMIS Thai ให้รองรับกำรเชื่อมต่อกับระบบงำนภำยนอก ให้สำมำรถใช้งำนได้สอดคล้องกับกระบวนกำรปัจจุบัน  
2.3) เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรใช้ระบบเดิมที่ล้ำสมัย ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำของ ผลิตภัณฑ์และไม่ รองรับควำมต้องกำรปัจจุบัน 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ลงนำมในสัญญำ                     
2. ออกแบบระบบ                     
3. พัฒนำระบบ                     
4. ทดสอบระบบ                     
5. อบรมกำรใช้งำน                     
6. เริ่มใช้งำนระบบ                     

 

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2564 
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        วงเงินงบประมำณ 823.00 ล้ำนบำท จำกเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (Development Policy Loan : DPL) 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นำยเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร ต าแหน่ง  ผอ.ศทส. 
ชื่อ นำงเกยุรำ ไชยนำพงศ์ ต าแหน่ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงาน  ศทส.สป.กค. 
โทรศัพท์  3307 Email kyura898@mof.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2564 
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2.21 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สป.กค.) 

1) หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้มีระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรจัดสรรงบประมำณ กำรเบิกจ่ำยและรำยงำนข้อมูลหนี้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,853 หน่วยทั่วประเทศ ตำมที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. .... 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1) เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรเงินกำรคลังเพ่ือรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมำรถท ำงำนร่วมกับระบบ New GFMIS Thai  
2.2) เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรเงินกำรคลังให้รองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสำมำรถรองรับกำรจัดสรรงบประมำณ และเบิกจ่ำยไปถึงองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดท ำโครงกำรเสนอคณะกรรมกำร
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงกำรคลงั 

                    

2. รอรับกำรจัดสรรงบประมำณจำกส ำนัก
งบประมำณ 

                    

3. ขออนุมัติหลักกำรจำกหัวหน้ำส่วน
รำชกำร และแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ 

                    

4. ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและท ำสัญญำ                     
5. ส่งมอบงำน                     

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  

        วงเงินงบประมำณ 98,890,000 บำท  โดยใช้เงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ.2563 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นำยเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร ต าแหน่ง  ผอ.ศทส. 
ชื่อ นำงเกยุรำ ไชยนำพงศ์ ต าแหน่ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงาน  ศทส.สป.กค. 
โทรศัพท์  3601,3307 Email lertwc@mof.go.th, kyura898@mof.go.th 
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2.22 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (กรมบัญชีกลาง)             

 1) หลักการและเหตุผล 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๕8 เห็นชอบหลักกำรของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบกำรช ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

แห่งชำติ (National e-Payment Master Plan) ตำมข้อเสนอของกระทรวงกำรคลัง เพ่ือพัฒนำระบบกำรช ำระเงินของประเทศไทยให้เข้ำสู่ระบบกำรช ำระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่ำงครบวงจร ซึ่งจะน ำมำสู่กำรเพ่ิมประสิทธิภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรช ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( Payment Infrastructure 
Development) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบภำษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax System) กำรลงทะเบียนผู้มีรำยได้น้อย รวมทั้งกำรบูรณำกำรระบบสวัสดิกำรสังคม  (Social 
Welfare) กำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงิน (Financial Inclusion) และกำรส่งเสริม e-Payment ในทุกภำคส่วน (Cashless Society) อันจะท ำให้ธุรกรรมทำงกำร
เงินและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ ด ำเนินไปอย่ำงสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นกลไกส ำคัญในกำรยกระดับศักยภำพในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจและขอ งประเทศไทย และ
สร้ำงควำมม่ันคงให้กับระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลัง 

โดยที่โครงกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลสวัสดิกำรสังคม เป็นกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงให้ภำครัฐสำมำรถจ่ำยเงินช่วยเหลือและสวัสดิกำรให้แก่ประชำชนถูก
กลุ่มเป้ำหมำย กล่ำวคือ ปัจจุบันหน่วยงำนของภำครัฐซึ่งเป็นเจ้ำของฐำนข้อมูลประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ หลำยหน่วยงำนยังไม่มีกำรจัดเก็บ ฐำนข้อมูลประชำชนด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือมีแต่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งต้องใช้ระยะเวลำปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลและยังมีปัญหำอุปสรรคด้ำนข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
ท ำให้กำรจ่ำยเงินสวัสดิกำรต่ำง ๆ หรือผู้ที่ได้รับเงินสวัสดิกำรได้รับเงินล่ำช้ำ หรือได้รับเงินแต่ได้รับไม่เต็มจ ำนวน ปัญหำนี้เกิดจำกกำรที่รัฐบำลไม่มีฐำนข้อมูลประชำชน ท ำให้ผู้
มีรำยได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่รัฐบำลต้องกำรให้ควำมช่วยเหลือ ไม่ได้รับควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐได้ตรงตำมควำมต้องกำร หรือได้รับแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ดังนั้น จึง
จัดท ำระบบบูรณำกำรฐำนข้อมูลสวัสดิกำรสังคมขึ้น เพ่ือให้ภำครัฐสำมำรถจ่ำยเงินช่วยเหลือและสวัสดิกำรให้แก่ประชำชนได้โดยตรง ถึงมือประชำชนอย่ำงเต็มเม็ดเต็มหน่วย 
ถูกกลุ่มเป้ำหมำย ไม่เกิดควำมซ้ ำซ้อน ลดข้อผิดพลำด และรัฐยังน ำผลที่ได้มำประเมินเพ่ือจัดสวัสดิกำรต่ำงๆ ให้ดียิ่งขึ้น 

กำรบูรณำกำรระบบสวัสดิกำรสังคม (Social Welfare) ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ National e-Payment Master Plan จะท ำให้ภำครัฐมีฐำนข้อมูลสวัสดิกำรสังคม 
และเป็นกำรส่งเสริมให้ภำครัฐมีฐำนข้อมูลกลำงเกี่ยวกับสวัสดิกำรของภำครัฐ ควบคู่กับกำรจ่ำยเงินให้แก่ประชำชนโดยตรงผ่ำนระบบ PromptPay โดยกำรใช้เลขที่บัตร
ประจ ำตัวประชำชนผูกกับบัญชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถจ่ำยเงินช่วยเหลือและเงินสวัสดิกำรให้แก่ประชำชนได้ตรงกลุ่มเป้ำหมำย ลดควำมผิดพลำด ลดค วำม
ซ้ ำซ้อน และลดกำรทุจริตจำกกำรจ่ำยเงินด้วยเงินสดและเช็ค 

2) วัตถุประสงค ์
2.1 จัดท ำระบบสวัสดิกำรสังคม (Social Welfare) เพ่ือจ่ำยสวัสดิกำรให้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย เช่น ผู้ที่มีรำยได้น้อยควรได้รับกำรจัดสวัสดิกำรที่เหมำะสมและ

เพียงพอ ทั้งในรูปของเงินให้ควำมช่วยเหลือ สิ่งของ หรืออุปกรณ์ในกำรด ำรงชีวิตที่จ ำเป็น รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ที่ภำครัฐจะจัดสวั สดิกำรให้ เช่น สิทธิในกำรขึ้นรถเมล์ฟรี 
รถไฟฟรี โดยกำรโอนสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ผ่ำนบัตรที่ทำงภำครัฐก ำหนด 

2.2 จัดท ำระบบงำนกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลสวัสดิกำรสังคม เพ่ือให้ภำครัฐมีฐำนข้อมูลกลำงเกี่ยวกับกำรให้สวัสดิกำรของภำครัฐที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สำมำรถ
บริหำรจัดกำรเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้ตรงและตำมวัตถุประสงค ์ 
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2.3 เพ่ือให้ภำครัฐมีฐำนข้อมูลประชำชนผู้ได้รับสวัสดิกำรสังคมทุกประเภทและฐำนข้อมูลกำรจ่ำยเงินสวัสดิกำรสังคมในมิติต่ำงๆ ในภำพรวม ซึ่ งจะช่วยให้มี
ฐำนข้อมูลส ำหรับใช้ในกำรติดตำมประเมินผลกำรให้สวัสดิกำรดังกล่ำวว่ำ เพียงพอกับกลุ่มเป้ำหมำยหรือเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ของกำรให้สวัสดิกำรในแต่ละประเภทหรือไม่ ซึ่ง
จะน ำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้สวัสดิกำรแก่ประชำชนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเกิดควำมเหมำะสมต่อไป 

 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

๑. ด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและ
ท ำสัญญำ 

                            

๒.งำนงวดที่ 1 
แผนกำร
ด ำเนินงำนและ
ระบบงำนที่
ออกแบบแล้ว 
(prototype) 

                            

3.งำนงวดที่ 2 
ระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์พร้อม
กำรติดตั้งทั้งหมด 

                            

4.งำนงวดที่ 3 
ระบบงำน
คอมพิวเตอร์และ
ติดต้ังโปรแกรม
ระบบงำน
คอมพิวเตอร์ 

                            

5. งำนงวดที่ 4 
อบรมบุคลำกร 
และส่งแบบ As 
built กำรติดตั้ง
อุปกรณ์และกำร
เช่ือมต่อใน
โครงกำร 

                            

6. ตรวจรับงำนงวด                             
7. ใช้งำนจริง                             
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 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น 49,400,๐๐๐  บำท (สี่สิบเก้ำล้ำนสี่แสนบำทถ้วน)          
               4.2  แหล่งเงินที่ใช้     เงินงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 งบกลำง รำยกำรค่ำใช้จ่ำยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและก้ำวหน้ำของ
ประเทศตำมแนวทำงปฏิรูป           

 5) ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นำยพรชัย  หำญยืนยงสกุล   ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลำง          
     หน่วยงาน กรมบัญชีกลำง                
     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th      
     ชื่อ  นำงสำวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ     
     หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมบัญชีกลำง             
     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th      
     ชื่อ  นำงวัลภำ  นุตโร     ต าแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำรพิเศษ      
     หน่วยงาน กลุ่มงำนพัฒนำระบบงำน  4  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมบัญชีกลำง         
     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-๗240     Email  vulapa.nut@cgd.go.th   
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2.23 โครงการระบบส ารองฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (กรมบัญชีกลาง)             

 1) หลักการและเหตุผล 
ตำมที่กรมบัญชีกลำงได้ด ำเนินกำรโครงกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลสวัสดิกำรสังคม เป็นกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงให้ภำครัฐสำมำรถจ่ำยเงินช่วยเหลือและ

สวัสดิกำรให้แก่ประชำชนถูกกลุ่มเป้ำหมำยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 เพ่ือให้ภำครัฐสำมำรถจ่ำยเงินช่วยเหลือและสวัสดิกำรให้แก่ประชำชนได้โดยตรง ถึ งมือประชำชน
อย่ำงเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถูกกลุ่มเป้ำหมำย ไม่เกิดควำมซ้ ำซ้อน ลดข้อผิดพลำด และรัฐยังน ำผลที่ได้มำประเมินเพ่ือจัดสวัสดิกำรต่ำงๆ ให้ ดียิ่งขึ้น ซึ่งในกำรด ำเนินงำนของ
โครงกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลสวัสดิกำรสังคมต้องสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuing Management: BCP) เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบผู้มีรำยได้น้อยซึ่งเป็น
กลุ่มเป้ำหมำยที่รัฐบำลต้องกำรให้ควำมช่วยเหลือ  ดังนั้น กรมบัญชีกลำงจึงจ ำเป็นที่จะต้องจัดท ำโครงกำรระบบส ำรองฐำนข้อมูลสวัสดิกำรสังคม (e-Social Welfare) เพ่ือ
เตรียมพร้อมเพ่ือรองรับในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน หรือกรณีเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติหรือเกิดกำรจลำจล ในลักษณะ Warm Site เพ่ือให้บริกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
อย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuing Management) และมีควำมมั่นคงปลอดภัยส ำหรับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยีกำรสื่อสำร (ระบบสำรสนเทศ ระบบงำน 
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย) เป็นที่น่ำเชื่อถือของผู้ใช้บริกำร (High Availability) ในระดับไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๙๙.๐๐ 

 2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดท ำระบบส ำรอง เพ่ือรองรับในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน หรือกรณีเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติหรือเกิดจลำจลฉุกเฉิน ในลักษณะ Warm Site เพ่ือให้บริ

กำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuing Management) และมีควำมมั่นคงปลอดภัยส ำหรับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยีกำร
สื่อสำร (ระบบสำรสนเทศ ระบบงำน ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย) เป็นที่น่ำเชื่อถือของผู้ใช้บริกำร (High Availability) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๙๙.๐๐  

2.2 เพ่ือให้สำมำรถลดระดับควำมเสี่ยงที่จะเกิดกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยีกำรสื่อสำร (ระบบงำนและระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือ ข่ำย) 
ให้มีโอกำสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด หรือเมื่อเกิดควำมเสี่ยงนั้นขึ้น กรมก็สำมำรถที่จะลด/บรรเทำควำมเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่สำมำรถควบคุม/บริหำรจัดกำรได้ เพื่อลดผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นกับกำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงต่อส่วนรำชกำร หน่วยงำนต่ำงๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และประชำชน 

2.4 เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่น ควำมน่ำเชื่อถือ และภำพลักษณ์ของกรม 
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 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

๑. 
ด ำเนินกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำง
และท ำ
สัญญำ 

                            

๒.บริษัทส่ง
มอบงำน 

                            

๓. ตรวจรับ
งำนงวด 

                            

4. ใช้งำน
จริง 

                            

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
               4.2   แหล่งเงินที่ใช้     งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63            

 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นำยพรชัย  หำญยืนยงสกุล   ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลำง           

     หน่วยงาน กรมบัญชีกลำง                 

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ        ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ      

     หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมบัญชีกลำง              

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       

     ชื่อ  นำงวัลภำ  นุตโร    ต าแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร       

     หน่วยงาน กลุ่มงำนพัฒนำระบบงำน  4  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมบัญชีกลำง          

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-๗240     Email  vulapa.nut@cgd.go.th        
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2.24 โครงการระบบรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Protal of Government)  (กรมบัญชีกลาง)           

 1) หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจำกแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศกระบวนกำรทำงด้ำนคลัง ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน ๔ ด้ำน ได้แก่ ยุทธศำสตร์กำรยกระดับคุณภำพควำมพร้อมของ

หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม ยุทธศำสตร์กำรบูรณำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือนวัตกรรมกระบวนกำร กำรช ำระเงิน กำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระเบียบและข้อบังคับให้เอ้ือต่อกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศกระบวนกำรกำรคลัง โดยก ำหนดกรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำนระหว่ำง พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๒ ประกอบกับนโยบำยรัฐบำลภำยใต้กำรน ำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรคลัง ด้ำนกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึง
บริกำรของรัฐ และด้ำนกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2558 เห็นชอบหลักกำรของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบกำรช ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติ 
(National e-Payment Master Plan)  ตำมข้อเสนอของกระทรวงกำรคลัง เพ่ือพัฒนำระบบกำรช ำระเงินของประเทศไทยให้เข้ำสู่ระบบกำรช ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
อย่ำงครบวงจร ซึ่งจะน ำมำสู่กำรเพ่ิมประสิทธิภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรช ำระเงิน (Payment Infrastructure Development) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบภำษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax 
System) กำรลงทะเบียนผู้มีรำยได้น้อย รวมทั้งบูรณำกำรระบบสวัสดิกำรสังคม (Social Welfare)  

กำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงิน (Financial Inclusion) และกำรส่งเสริม e-Payment ในทุกภำคส่วน (Cashless Society) อันจะท ำให้ธุรกรรมทำงกำรเงินและ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ ด ำเนินไปได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นกลไกส ำคัญในกำรยกระดับศักยภำพในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจและของประเทศไทย และสร้ำงควำมมั่นคง
ให้กับระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลัง 

กรมบัญชีกลำงในฐำนะหน่วยงำนกลำงที่มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรควบคุมดูแลกำรใช้จ่ำยเงินของแผ่นดิน และของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่ำ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงต้องมีกำรพัฒนำระบบช ำระเงินของหน่วยงำนภำครัฐให้เข้ำสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงเต็มระบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบำยของรัฐบำล ดังนั้น เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพระบบกำรรับเงินของหน่วยงำนภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมกำรท ำธุรกรรมภำครัฐกับภำคธุรกิจและประชำชน และรองรับระบบกำรช ำระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชำติ (National e-Payment) กรมบัญชีกลำงจึงเห็นควรจัดหำระบบกำรรับช ำระเงินกลำงของบริกำรภำครัฐ (e-Payment Portal of Government) เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรให้บริกำร
รับช ำระเงินค่ำบริกำรจำกประชำชนให้กับหน่วยงำนภำครัฐ 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรให้บริกำรรับช ำระเงินค่ำบริกำรจำกประชำชนให้กับหน่วยงำนภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงครบวงจร ครอบคลุมกำรท ำธุ รกรรม

ระหว่ำงภำครัฐกับภำคเอกชนและประชำชน 
2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินของหน่วยงำนภำครัฐให้มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ป้องกันปัญหำกำรทุจริตจำกกำรรับเงินด้วยเงินสด

และเช็ค และสำมำรถติดตำมตรวจสอบได้ง่ำย  
2.3 เพ่ือให้กำรน ำเงินส่งคลังของหน่วยงำนภำครัฐเข้ำสู่ระบบเงินคงคลังได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

๑. ด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและ
ท ำสัญญำ 

                            

๒.งำนงวดที่ 1 
แผนกำร
ด ำเนินงำนและ
ระบบงำนที่
ออกแบบแล้ว 
(prototype) 

                            

3.งำนงวดที่ 2 
ระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์พร้อม
กำรติดตั้งทั้งหมด 

                            

4.งำนงวดที่ 3 
ระบบงำน
คอมพิวเตอร์และ
ติดต้ังโปรแกรม
ระบบงำน
คอมพิวเตอร์ 

                            

5. งำนงวดที่ 4 
อบรมบุคลำกร 
และส่งแบบ As 
built กำรติดตั้ง
อุปกรณ์และกำร
เช่ือมต่อใน
โครงกำร 

                            

6. ตรวจรับงำนงวด                             
7. ใช้งำนจริง                             
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 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น 88,800,000  บำท (แปดสิบแปดล้ำนแปดแสนบำทถ้วน)         
               4.2   แหล่งเงินที่ใช้    เงินงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 งบกลำง รำยกำรค่ำใช้จ่ำยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและก้ำวหน้ำของ
ประเทศตำมแนวทำงปฏิรูป        

 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นำยพรชัย  หำญยืนยงสกุล   ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลำง           

     หน่วยงาน กรมบัญชีกลำง                 

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นำงสำวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ      

     หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมบัญชีกลำง              

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       

     ชื่อ  นำงวัลภำ  นุตโร     ต าแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำรพิเศษ      

     หน่วยงาน กลุ่มงำนพัฒนำระบบงำน  4  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมบัญชีกลำง          

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-๗240     Email  vulapa.nut@cgd.go.th        
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2.25 โครงการระบบส ารองระบบรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Protal of Government) (กรมบัญชีกลาง)     

 1) หลักการและเหตุผล 
ตำมที่กรมบัญชีกลำงได้ด ำเนินกำรโครงกำรระบบรับช ำระเงินกลำงของบริกำรภำครัฐ (e-Payment Protal of Government) ส ำหรับเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำร

รับเงินของหน่วยงำนภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมกำรท ำธุรกรรมภำครัฐกับภำคธุรกิจและประชำชน และรองรับระบบกำรช ำระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติ 
(National e-Payment) เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรให้บริกำรรับช ำระเงินค่ำบริกำรจำกประชำชนให้กับหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรระบบรับช ำระเงินกลำงของ
บริกำรภำครัฐ (e-Payment Protal of Government) ต้องสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuing Management: BCP) เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบผู้รับบริกำร 
ดังนั้น กรมบัญชีกลำงจึงจ ำเป็นที่จะต้องจัดท ำโครงกำรระบบส ำรองระบบรับช ำระเงินกลำงของบริกำรภำครัฐ (e-Payment Protal of Government) เพ่ือเตรียมพร้อมเพ่ือ
รองรับในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน หรือกรณีเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติหรือเกิดกำรจลำจล ในลักษณะ Warm Site เพ่ือให้บริกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงต่อเนื่อง 
(Business Continuing Management) และมีควำมมั่นคงปลอดภัยส ำหรับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยีกำรสื่อสำร (ระบบสำรสนเทศ ระบบงำน ระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย) เป็นที่น่ำเชื่อถือของผู้ใช้บริกำร (High Availability) ในระดับไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๙๙.๐๐ 

 2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดท ำระบบส ำรอง เพ่ือรองรับในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน หรือกรณีเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติหรือเกิดจลำจลฉุกเฉิน ในลักษณะ Warm Site เพ่ือให้บริ

กำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuing Management) และมีควำมมั่นคงปลอดภัยส ำหรับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยีกำร
สื่อสำร (ระบบสำรสนเทศ ระบบงำน ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย) เป็นที่น่ำเชื่อถือของผู้ใช้บริกำร (High Availability) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๙๙.๐๐  

2.2 เพ่ือให้สำมำรถลดระดับควำมเสี่ยงที่จะเกิดกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยีกำรสื่อสำร (ระบบงำนและระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย) 
ให้มีโอกำสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด หรือเมื่อเกิดควำมเสี่ยงนั้นขึ้น กรมก็สำมำรถที่จะลด/บรรเทำควำมเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่สำมำรถควบคุม/บริหำรจัดกำรได้ เพื่อลดผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นกับกำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงต่อส่วนรำชกำร หน่วยงำนต่ำงๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และประชำชน 

2.4 เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ัน ควำมน่ำเชื่อถือ และภำพลักษณ์ของกรม 
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 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

๑. ด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
และท ำสัญญำ 

                            

๒.บริษัทส่ง
มอบงำน 

                            

๓. ตรวจรับงำน
งวด 

                            

4. ใช้งำนจริง                             

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น             บำท             
               4.2   แหล่งเงินที่ใช้     งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63            

 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นำยพรชัย  หำญยืนยงสกุล   ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลำง           

     หน่วยงาน กรมบัญชีกลำง                 

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ        ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ      

     หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมบัญชีกลำง              

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       

     ชื่อ  นำงวัลภำ  นุตโร    ต าแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร       

     หน่วยงาน กลุ่มงำนพัฒนำระบบงำน  4  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมบัญชีกลำง          

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-๗240     Email  vulapa.nut@cgd.go.th       
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2.26 โครงการจัดหาอุปกรณ์ Token Key ทดแทนและเพิ่มเติม ส าหรับใช้งานโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า (กรมบัญชีกลาง)       
 1) หลักการและเหตุผล 
  ตำมที่กรมบัญชีกลำงได้ด ำเนินกำรโครงกำรระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔8 เพ่ือจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ 
ค่ำตอบแทน และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันเข้ำบัญชีเงินฝำกให้แก่ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรที่ธนำคำรพำณิชย์โดยกรมบัญชีกลำง ซึ่ง
เป็นกำรพัฒนำระบบงำนไปสู่ระบบงำนแบบ Web Application ใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ซึ่งกรมบัญชีกลำงได้ตระหนักถึงควำมปลอดภัยของข้อมูล จึงมีกำรใช้อุปกรณ์ 
Two-factor authentication หรือ Token Key  พร้อม  License  และ Software ส ำหรับผู้ใช้งำนของส่วนรำชกำรสำมำรถใช้งำน ปัจจุบันมีจ ำนวน Token Key ที่จัดหำ
ตั้งแต่ปี 2548 – 2558 จ ำนวน 9,220 ชิ้น และ Authentication Security Gateway License จ ำนวน 5,000 สิทธิ์        
                 ต่อมำ  กรมบัญชีกลำงได้มีนโยบำยขยำยผลโครงกำรกำรพัฒนำระบบกำรจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันเข้ำบัญชี เงินฝำก
ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของทุกส่วนรำชกำร และขยำยจ ำนวนผู้ใช้งำนจำกระดับกรมเป็นระดับที่มีอ ำนำจในกำรออกค ำสั่ง  อีกทั้งอุปกรณ์ Token Key ที่จัดหำเมื่อปี 
2548 – 2550 เริ่มมีกำรช ำรุดไม่สำมำรถใช้งำน ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือทดแทนและให้สำมำรถรองรับกับปริมำณผู้ใช้งำนที่เพ่ิมข้ึนส ำหรับกำรเข้ำ
มำใช้งำนในระบบงำนจ่ำยตรงฯ ซึ่งจะท ำให้กรมบัญชีกลำงสำมำรถประหยัดงบประมำณในกำรจัดซื้อของส่วนรำชกำร  เนื่องจำก เป็นกำรจัดซื้อจ ำนวนมำกและอุปกรณ์ที่ได้จะ
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน เพ่ือลดปัญหำและอุปสรรคท่ีจะเกิดจำกกำรจัดหำอุปกรณ์ไม่ตรงตำมคุณสมบัติที่โครงกำรพัฒนำระบบกำรจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำก ำหนดไว้
     
 2) วัตถุประสงค์ 
               ๒.๑  เพ่ือรองรับกำรใช้งำนของส่วนรำชกำรที่เข้ำโครงกำรระบบกำรจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ       
               ๒.๒ เพ่ือจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันเข้ำบัญชีเงินฝำกของข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำรโดยกรมบัญชีกลำง
   
 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

๑. ด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและ
ท ำสัญญำ 

                            

๒.บริษัทส่งมอบ
งำนงวดที่ 1 
(60 วัน) 

                            

๓. ตรวจรับงำนงวด
ที่ ๑ 

                            

4. ใช้งำนจริง                             
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 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น 9,980,000  บำท  (เก้ำล้ำนเก้ำแสนแปดหมื่นบำทถ้วน)         
               4.2   แหล่งเงินที่ใช้     งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60             

 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นำยพรชัย  หำญยืนยงสกุล   ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลำง           

     หน่วยงาน กรมบัญชีกลำง                 

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นำงสำวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ      

     หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมบัญชีกลำง              

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       

     ชื่อ  นำงสำวจิรพรรณ  ประภำทรง   ต าแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำรพิเศษ      

     หน่วยงาน กลุ่มงำนพัฒนำระบบงำน  1  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมบัญชีกลำง          

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-๗155     Email  jirapun.pra@cgd.go.th        
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2.27 โครงการพัฒนาระบบการจัดการเคลื่อนย้ายข้อมูล (Archiving) ของระบบงาน e-GP (กรมบัญชีกลาง) 
 1) หลักการและเหตุผล 

กรมบัญชีกลำงมีกำรก ำหนดให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน และหน่วยงำนของรัฐทุกแห่งต้องด ำเนินกำรประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement System: e-GP ) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2553 เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เกิดกำร
แข่งขันอย่ำงเป็นธรรม สำมำรถติดตำมกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของแต่ละโครงกำรได้ในทุกขั้นตอนจนถึงกำรบริหำรสัญญำ และสำมำรถน ำข้อมู ลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมำใช้ใน
กำรวิเครำะห์เพ่ือตัดสินใจเชิงนโยบำยด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ หำกหน่วยงำนภำครัฐได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนระบบ e-GP ซึ่งเป็นระบบงำนที่พัฒนำ
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 
จะท ำให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง อันเป็นกำรลดควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ 

ปัจจุบันหน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนได้เข้ำใช้งำนในระบบ e-GP และหน่วยงำนภำครัฐได้มำลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งำนจ ำนวน 145,554  รำย และมีผู้ค้ำกับ
ภำครัฐลงทะเบียนใช้งำนในระบบจ ำนวน 189,418  รำย (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนำยน 2560) และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ประกอบกับปัจจุบันกรมบัญชีกลำงได้พัฒนำระบบ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบบ e-Market และ e-Bidding เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐและผู้ค้ำกับภำครัฐทั่วประเทศด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกขั้นตอนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เกิดควำม
โปร่งใส มีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม และตรวจสอบได้ ปัจจุบันพบว่ำมีกำรจัดเก็บข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็น
จ ำนวนมำก (ณ วันที่ 5 พฤษภำคม 2560 จัดเก็บข้อมูลฯ ประมำณ 22.7 TB) ซึ่งในจ ำนวนนี้มีข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรที่สิ้นสุดภำระผูกพันกับส่วนรำชกำร
แล้ว ประกอบไปด้วย 2 กรณี 

1) โครงกำรที่ถูกยกเลิก  มีหลำยกรณี เช่น สร้ำงโครงกำรแล้วไม่ action ต่อ, ยกเลิกประกำศ, ไม่มีผู้ยื่น ไม่มีผู้ใดมำท ำสัญญำ  
2) โครงกำรที่สิ้นสุดแล้ว เพรำะ ผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนเสร็จสิ้น และได้รับคืนหนังสือค้ ำประกันสัญญำแล้ว 
โดยข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรที่สิ้นสุดภำระผูกพันกับส่วนรำชกำรแล้วจะมีกำรเข้ำถึงและใช้งำนน้อยครั้งท ำให้เป็นภำระของระบบงำน e-GP เพ่ือ

เป็นกำรลดปริมำณข้อมูลและเอกสำรในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จึงจ ำเป็นต้องพัฒนำระบบกำรจัดกำรเคลื่อนย้ำยข้อมูล (Archiving)  ของ
ระบบงำน e-GP เพ่ือเคลื่อนย้ำยข้อมูลโครงกำรที่จบภำระผูกพันกับส่วนรำชกำรแล้วของระบบงำน e-GP ไปจัดเก็บที่หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) ที่ก ำหนด หรือ Archiving 
Server โดยจะส่งผลให้ระบบ e-GP มีควำมคล่องตัวในกำรใช้งำนมำกข้ึน 

2) วัตถุประสงค ์
2.1) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) ของโครงกำรที่สิ้นสุดภำระผูกพันกับส่วนรำชกำรเกิน และผู้ค้ำได้รับ

หลักประกันคืนไปแล้ว 3 ปี และสำมำรถสืบค้นของระบบงำน e-GP ดังกล่ำวได ้ 
2.2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  
2.3) เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรยกระดับประสิทธิภำพภำครัฐ ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรเงินและกำรใช้จ่ำยเงิน  ของแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล

ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564  
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3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดท ำร่ำง 
TOR 

                            

2.จัดซ้ือจัดจ้ำง
และลงนำมใน
สัญญำ 

                            

3. ด ำเนินกำร
ส่งมอบ และ
ตรวจรับ 

                            

4. ทดลองใช้
งำน 

                            

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน วงเงิน เงิน 84,000,000 บำท  

 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นำยพรชัย  หำญยืนยงสกุล   ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลำง          

     หน่วยงาน กรมบัญชีกลำง                 

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นำงสำวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ      

     หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมบัญชีกลำง              

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       

     ชื่อ  นำงรัตนำภรณ์  อัศวนุภำพ   ต าแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำรพิเศษ      

     หน่วยงาน กลุ่มงำนพัฒนำระบบงำน  2  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมบัญชีกลำง          

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-๗239     Email  rattanaporn.uss@cgd.go.th      
  
  

mailto:rattanaporn.uss@cgd.go.th
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2.28 โครงการพัฒนาระบบส ารองส าหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (กรมบัญชีกลาง) 
 1) หลักการและเหตุผล 

1.1) กรมบัญชีกลำงมีกำรก ำหนดให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน และหน่วยงำนของรัฐทุกแห่งต้องด ำเนินกำรประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement System: e-GP ) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2553 เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
เกิดกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม สำมำรถติดตำมกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของแต่ละโครงกำรได้ในทุกขั้นตอนจนถึงกำรบริหำรสัญญำ และสำมำรถน ำข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมำ
ใช้ในกำรวิเครำะห์เพ่ือตัดสินใจเชิงนโยบำยด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ หำกหน่วยงำนภำครัฐได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำ งผ่ำนระบบ e-GP ซึ่งเป็นระบบงำนที่
พัฒนำตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2549 และพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วและจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหำคม 2560 จะ
ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง อันเป็นกำรลดควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ 

1.2)   ปัจจุบันหน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนได้เข้ำใช้งำนในระบบ e-GP และหน่วยงำนภำครัฐได้มำลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งำนจ ำนวน 145,554  รำย และมี
ผู้ค้ำกับภำครัฐลงทะเบียนใช้งำนในระบบจ ำนวน 189,418  รำย (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนำยน 2560) และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ประกอบกับปัจจุบันกรมบัญชีกลำงได้จัดท ำ
โครงกำรปฏิรูประบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงครบวงจ (e-GP 3)  โดยเนื้อหำหลัก ๆ จะมีวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพ่ิมขึ้นอีก 2 วิธี คือ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบบ 
e-Market และ e-Bidding ซึ่งจะด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกขั้นตอนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภำพระบบคอมพิวเตอร์ให้รองรับงำนที่เพ่ิมข้ึนเพ่ือให้
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งระบบต้องเปิดให้ใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuing Management: BCP) รองรับกรณีเกิดเหตุกำรณ์ที่
ท ำให้ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักไม่สำมำรถให้บริกำรได้ เช่น ภัยธรรมชำติ อัคคีภัย ภัยจรำจล หรือภัยจำกกำรก่อกำรร้ำย เป็นต้น (ทั้งนี้ขอบเขตของโครงกำรฯ ไม่รวมสถำนที่ที่จะ
เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรอง และระบบสื่อสำร (Network Communication) และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่ำงศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรอง) 

2) วัตถุประสงค ์
2.1)  เพ่ือจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย และอุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน    
2.2)  เพ่ือจัดท ำเป็นระบบส ำรองส ำหรับระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
2.3)  เพ่ือป้องกันกำรสูญเสียข้อมูลในกรณีเกิดภัยพิบัติ หรือเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่สำมำรถให้บริกำรทีศู่นย์คอมพิวเตอร์หลักได ้
2.4)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ให้สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง (Business 

Continuing Management: BCP)  
2.5)  เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรยกระดับประสิทธิภำพภำครัฐ ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรเงินและกำรใช้จ่ำยเงิน  ของแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล

ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564  



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2564 
 

 

  68   
 

3) ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดท ำร่ำง 
TOR 

                            

2.จัดซ้ือจัดจ้ำง
และลงนำมใน
สัญญำ 

                            

3. ด ำเนินกำร
ส่งมอบ และ
ตรวจรับ 

                            

4. ทดลองใช้
งำน 

                            

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 งบกลำง รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น  
วงเงิน 160,159,000 บำท 

 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ชื่อ  นำยพรชัย  หำญยืนยงสกุล   ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลำง           
     หน่วยงาน กรมบัญชีกลำง                 
     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       
     ชื่อ  นำงสำวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ      
     หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมบัญชีกลำง              
     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       
     ชื่อ  นำงรัตนำภรณ์  อัศวนุภำพ   ต าแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำรพิเศษ      
     หน่วยงาน กลุ่มงำนพัฒนำระบบงำน  2  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมบัญชีกลำง          
       โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-๗239     Email  rattanaporn.uss@cgd.go.th   

  

mailto:rattanaporn.uss@cgd.go.th
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2.29 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Medical Benefit Database) (กรมบัญชีกลาง)          
 1) หลักการและเหตุผล 
  ตำมที่กระทรวงกำรคลัง โดยกรมบัญชีกลำงได้ด ำเนินกำรปฏิรูประบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ ำรำชกำร ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2545 ตำมมติ
คณะรัฐมนตรีในครำวกำรประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2543 และน ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล โดยให้สถำนพยำบำลข องทำงรำชกำรเบิกค่ำ
รักษำพยำบำลโดยตรงกับกรมบัญชีกลำงแทนผู้มีสิทธิ ซึ่งกรมบัญชีกลำงจะจ่ำยเงิ นให้สถำนพยำบำลด้วยเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ส ำหรับผู้ป่วยใน และจ่ำยตำม
รำยกำรที่เบิกได้ตำมท่ีสถำนพยำบำลเรียกเก็บในระบบเบิกจ่ำยตรงส ำหรับผู้ป่วยนอก ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดภำระกำรทดรองจ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำลของผู้มีสิทธิและ
บุคคลในครอบครัว ลดภำระงำนกองคลังของส่วนรำชกำรที่จะต้องตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลให้กับบุคลำกรในสังกัด อีกทั้งกรมบัญชีกลำง
สำมำรถจัดเก็บข้อมูลกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลได้อย่ำงครบถ้วนและเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น          
                   ปัจจุบันกรมบัญชีกลำงโดยกองสวัสดิกำรรักษำพยำบำล (กสพ.) ได้มีกำรบริหำรจัดกำรระบบเบิกจ่ำยตรงสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร โดยมอบหมำยให้
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) และส ำนักงำนกลำงสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ (สกส.) ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรจัดกำรธุรกร รมกำรเบิกจ่ำยค่ำ
รักษำพยำบำล (National Clearing House)               
 2) วัตถุประสงค์ 
               ๒.๑ เพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลและน ำข้อมูลมำใช้ในกำรวิเครำะห์และจัดท ำนโยบำยด้ำนสวัสดิกำร     
               ๒.2 เพ่ือจัดท ำรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลและข้อมูลทำงสถิติเกี่ยวข้องเสนอต่อผู้บริหำร เพ่ือประโยชน์ในกำรพิจำรณำจัดกำรระบบสวัสดิกำร
รักษำพยำบำลข้ำรำชกำร กำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ กำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ พร้อมทั้งก ำกับดูแลกำรเบิกจ่ำยให้อยู่ภำยใต้วงเงินงบประมำณ    
               2.3 กรมบัญชีกลำงสำมำรถจัดเก็บข้อมูลกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลได้อย่ำงครบถ้วนและเป็นระบบมำกยิ่งข้ึน      

 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

๑. ด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและ
ท ำสัญญำ 

                            

๒.บริษัทส่งมอบ
งำน 

                            

๓. ตรวจรับงำนงวด                             
4. ใช้งำนจริง                             
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 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น 22,000,000 บำท (ยี่สิบสองล้ำนบำทถ้วน)          
               4.2   แหล่งเงินที่ใช้     เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถิ่น 10% ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560         

 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นำยพรชัย  หำญยืนยงสกุล   ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลำง           

     หน่วยงาน กรมบัญชีกลำง                 

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นำงสำวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ      

     หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมบัญชีกลำง              

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       

     ชื่อ  นำงปรำณี  อ่อนละมูล    ต าแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร      

     หน่วยงาน กลุ่มงำนพัฒนำระบบงำน  1  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมบัญชีกลำง          

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-๗235     Email  pranee.aur@cgd.go.th        
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2.30 โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริการภาครัฐ เพื่อบูรณาการข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ส าหรับโครงการระบบ จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  
(กรมบัญชีกลาง) 

 1) หลักการและเหตุผล 
  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  15 มีนำคม 2559 เห็นชอบแนวทำงกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและกำรบริกำรภำครัฐ ตำมที่กระทรวงมหำดไทย
เสนอ ให้ส ำนักทะเบียนกลำง กรมกำรปกครองเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลประชำชนของส่วนรำชกำร (Population Information Linkage Center) และท ำ
หน้ำที่เป็นผู้ให้บริกำรข้อมูล (Gate Way) ตำมที่ส่วนรำชกำรร้องขอ ซึ่งกรมบัญชีกลำงก็เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่เป็นผู้ให้บริกำรข้อมูลบุคลำกรภำครัฐจำกโครงกำรระบบจ่ำยตรง
เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ และตำมร่ำงแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรยกระดับประสิทธิภำพ
ภำครัฐขีดควำมสำมำรถด้ำนทรัพยำกรมนุษย์และกำรจ่ำยเงินเดือน ก ำหนดให้จัดท ำระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกรมบัญชีกลำงกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน (ส ำนักงำน ก.พ.) เพ่ือเชื่อมโยงระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำของกรมบัญชีกลำงกับระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6 รวมถึงกำรให้บริกำรข้อมูล
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญขึ้นไป ประเภทต ำแหน่งอ ำนวยกำร ประเภทต ำแหน่งบริหำร เพ่ือใช้งำนตำ มภำรกิจของส ำนักงำน 
ก.พ. ซึ่งตำมบทบำทหน้ำที่ของกรมบัญชีกลำงในฐำนะหน่วยงำนกลำงที่มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรควบคุมดูแลกำรใช้จ่ำยเงินของแผ่น ดินและของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็นไปโดย
ถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่ำ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยกำรวำงกรอบหลักเกณฑ์กลำงให้หน่วยงำนภำครัฐถือปฏิบัติ กำรให้บริกำรค ำแนะน ำปรึกษำ ด้ำนกำรเงินกำรคลัง 
กำรบัญชี กำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรเงินนอกงบประมำณ และกำรพัสดุภำครัฐ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรเงินคงคลังให้มีใช้จ่ำยอย่ำงเพียงพอ และกำรเสนอ
ข้อมูลในเชิงนโยบำยกำรคลังแก่ฝ่ำยบริหำร โดยมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดเสถียรภำพทำงกำรคลัง รวมทั้งด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรประเมินผลกำรคลัง
ภำครัฐ กำรก ำกับดูแลนโยบำยและมำตรฐำนค่ำตอบแทนสวัสดิกำร และสิทธิประโยชน์ของบุคลำกรภำครัฐที่ได้รับ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลำงได้จัดท ำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกร
ภำครัฐภำยใต้โครงกำรระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ และได้ด ำเนินกำรให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมโครงกำรระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำครบทุก
ส่วนรำชกำร ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ซึ่งฐำนข้อมูลโครงกำรระบบจ่ำยตรงเงินเดือนฯ ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรเจ้ำของข้อมูลด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูล เพ่ือให้
กำรจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ ค่ำตอบแทน และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันถูกต้อง มีควำมสมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จึงท ำให้มีหลำยหน่วยงำนรำชกำรต้องกำรใช้
ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกรภำครัฐในโครงกำรระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำของกรมบัญชีกลำงในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติภำ รกิจของหน่วยงำนรำชกำร
สำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและกำรบริกำรภำครัฐเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เห็นผลเป็นรูปธรรม 
กรมบัญชีกลำงจึงจ ำเป็นต้องท ำกำรเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับระบบคอมพิวเตอร์ของส ำนักทะเบียนกลำง กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงำนกลำงใน
กำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลประชำชนของส่วนรำชกำร ผ่ำนระบบ Linkage Center เพ่ือใช้ระบบเชื่อมโยงฐำนข้อมูลประชำชนกลำงภำครัฐ ( linkage Center system) และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือกำรให้บริกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลตำมภำรกิจ             

 2) วัตถุประสงค์ 
                ๒.๑  เพ่ือจัดท ำระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกรมบัญชีกลำงกับหน่วยงำนรำชกำร ผ่ำนระบบกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและกำรบริกำรภำครัฐ 
(Linkage Center) กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลประชำชนของส่วนรำชกำร    
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               ๒.๒ เพ่ือจัดท ำระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกรมบัญชีกลำงกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ในกำรเชื่อมโยงระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและ
ค่ำจ้ำงประจ ำของกรมบัญชีกลำงส ำหรับให้บริกำรข้อมูลข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญขึ้นไป ประเภทต ำแหน่งอ ำนวยกำร ประเภท
ต ำแหน่งบริหำร พร้อมทั้งรองรับกำรเชื่อมโยงกับระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6 ต่อไปในอนำคต เพ่ือรองรับตำมร่ำงแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 
– 2564) ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรยกระดับประสิทธิภำพภำครัฐขีดควำมสำมำรถด้ำนทรัพยำกรมนุษย์และกำรจ่ำยเงินเดือน      
               ๒.๓ เพ่ือพัฒนำระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ ให้มีระบบเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงระบบสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงได้ในลักษณ ะของ
กำรบูรณำกำรข้อมูลบุคลำกรภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ              
               ๒.๔ เพ่ือจัดหำและติดตั้งระบบรักษำควำมปลอดภัยในกำรเรียกใช้บริกำรข้อมูลด้วยเว็บเซอร์วิส (Web Service Security) ให้มีมำตรฐำนเดียวกัน สำมำรถ
ตรวจสอบและบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ               
               2.5 เพื่อจัดหำระบบช่องทำงบริกำรสำรสนเทศส ำหรับองค์กร (Enterprise Service Bus) เพ่ือรองรับกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ำย
คอมพิวเตอร์ที่กรมบัญชีกลำงใช้งำนอยู่ในปัจจุบัน               
               2.6 เพ่ือให้กรมบัญชีกลำงสำมำรถพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ในด้ำนกำรสร้ำง
ควำมมั่นคงปลอดภัย และควำมเชื่อมั่นในกำรท ำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Soft Infrastructure)  และด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือส่งเสริมกำรให้บริกำร (Service 
Infrastructure)  เพ่ือเป็นกำรสนองตอบนโยบำยของรัฐบำลในกำรน ำไปสู่รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ตลอดจนผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำระบบ Digital 
Government ภำยใต้นโยบำย Digital Economy หรือ เศรษฐกิจดิจิทัลอย่ำงเป็นรูปธรรม          

 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

๑. ด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและ
ท ำสัญญำ 

                            

๒.จัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนและส่ง
มอบงำนงวดที่ 1 
(30 วัน) 

                            

๓. ตรวจรับงำนงวดที ่๑                             
๔. บริษัทติดตั้ง
และส่งมอบ 
HW/SW ระบบ 
(90 วัน) 

                            

๕. ตรวจรับงำนงวด
ที่ ๒ 
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ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

6. พัฒนำระบบ 
และติดต้ัง SW 
พร้อมระบบที่
พัฒนำ งำนงวดที่ 
3 (240 วัน) 

                            

๗. ตรวจรับงำนงวดที ่๓                             
8.จัดท ำเอกสำร
กำรพัฒนำระบบ
ทั้งหมด งำนงวดที่ 
4 (270 วัน) 

                            

๙. ตรวจรับงำนงวดที ่๔                             
๑๐. ทดลองใช้
ระบบงำน 
และใช้งำนจริง 

                            

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
               4.1  วงเงิน              17,815,000 บำท (สิบเจ็ดล้ำนแปดแสนหนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)          
               4.2   แหล่งเงินที่ใช้     เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561          

 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ชื่อ  นำยพรชัย  หำญยืนยงสกุล   ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลำง           
     หน่วยงาน กรมบัญชีกลำง                 
     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       
     ชื่อ  นำงสำวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ      
     หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมบัญชีกลำง              
     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       
     ชื่อ  นำงสำวจิรพรรณ  ประภำทรง   ต าแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำรพิเศษ    
     หน่วยงาน กลุ่มงำนพัฒนำระบบงำน  1  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมบัญชีกลำง          
     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-๗227     Email  jirapun.pra@cgd.go.th     
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2.31 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรมบัญชีกลาง) 

 1) หลักการและเหตุผล 
 โครงกำรดังกล่ำว เป็นกำรจัดหำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ เพ่ือทดแทนของเดิมที่ใช้ระบบปฏิบัติกำร Microsoft Windows XP ที่ใช้งำนทั้งหมด และ

เพ่ิมเติมส ำหรับบุคลำกรของกรมบัญชีกลำงที่บรรจุใหม่ เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนรำชกำร เนื่องจำก 
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ที่ใช้งำนในปัจจุบันได้ติดตั้งมำเป็นเวลำนำนเกินกว่ำ 9 ปีและใช้ระบบปฏิบัติกำร Microsoft Windows XP ซึ่งปัจจุบัน

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภำพต่ ำ ไม่สำมำรถรองรับซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ๆ ในปัจจุบันที่ต้องกำรทรัพยำกรของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้น และหรือไม่สำมำรถรองรับ
ซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ๆ ที่ใช้ในกำรออกแบบและพัฒนำโปรแกรมระบบสำรสนเทศส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภำพไม่ เหมำะกับกำรใช้งำนกับระบบงำนคอมพิวเตอร์/ระบบสำรสนเทศที่เป็นแบบ Web Base Application เนื่องจำก 
ระบบงำนคอมพิวเตอร์/ระบบสำรสนเทศที่เป็นแบบ Web Base Application จะต้องใช้ทรัพยำกรของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่ท ำหน้ำที่เป็นเครื่อง Browser ในกำรประมวลผล จึง
จ ำเป็นต้องมีทรัพยำกรของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้น (หน่วยประมวลผลกลำงรุ่นใหม่ หน่วยควำมจ ำสูง และหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่มีขนำดเพียงพอต่อกำรใช้งำน) 

- จ ำนวนของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ มีไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ท ำให้ในกำรปฏิบัติงำนต้องหมุนเวียนกันใช้เครื่องมีผลให้  
กำรปฏิบัติงำนล่ำช้ำ โดยเฉพำะกำรตอบข้อหำรือ กำรแก้ไขปัญหำให้กับส่วนรำชกำร/ผู้รับบริกำร 

- ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติกำรไม่มีกำร Support  Microsoft Windows XP ที่กรมใช้งำนแล้ว 

 2) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดหำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 500 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จ ำนวน 200 เครื่อง ทดแทนของเดิมที่จัดหำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2551 ทั้งส่วนกลำงและ

ภูมิภำค 
2. เพ่ือจัดหำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ส ำหรับข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำรที่บรรจุใหม่ของกรมบัญชีกลำงจ ำนวนประมำณ 150 อัตรำ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2562 ที่กระทรวงกำรคลังจัดสรรให้ 
    3. เพ่ือจัดหำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภำพสำมำรถใช้งำนกับระบบงำนคอมพิวเตอร ์และระบบสำรสนเทศให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศใน

ปัจจุบัน 
    4. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ให้สำมำรถให้บริกำรแก่ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ และผู้ใช้บริกำรอ่ืนได้อย่ำงรวดเร็ว 
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 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน    
                   ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการ     150 วัน     จ ำนวน  2 งวด   งวดที่ 1 -  70 %    

ขั้นตอน
การ

ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

จั ด ซ้ื อ จั ด
จ้ำง 

                            

ท ด ส อ บ / 
ติดต้ัง 

                            

ตรวจรับ                             
จ่ำยเงิน                             

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)   
  วงเงิน 37,320,000 บำท (สำมสิบเจ็ดล้ำนสำมแสนสองหมื่นบำทถ้วน)    แหล่งเงินที่ใช้   เงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562    

 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นำยพรชัย  หำญยืนยงสกุล   ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลำง           

     หน่วยงาน กรมบัญชีกลำง                
     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th      

     ชื่อ  นำงสำวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ      

     หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมบัญชีกลำง              

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       

     ชื่อ  นำยพิเศษ  ไชยจิตร    ต าแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำรพิเศษ      

     หน่วยงาน ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมบัญชีกลำง           

     โทรศัพท์ 02-1277243 ,  08-704-7953  Email  pisate.cha@cgd.go.th       
  
  

mailto:pisate.cha@cgd.go.th
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2.32 โครงการจัดซื้อ SAN Storage  ของระบบ e-Pension (กรมบัญชีกลาง)            

 1) หลักการและเหตุผล 
  ตำมที่กระทรวงกำรคลังจัดหำ SAN Storage ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕2    เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของระบบบ ำเหน็จบ ำนำญและสวัสดิกำรรักษำพยำบำล (e-Pension) 
เพ่ือ Sync ข้อมูลไปที่ศูนย์ส ำรองของกระทรวงกำรคลัง ปัจจุบัน SAN Storage ดังกล่ำวมีอำยุกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำ 7 ปีแล้ว  และเมื่อครั้งเกิดเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำง
กำรเมืองมีกำรบุกยึดสถำนที่และตัดไฟฟ้ำ ปี พ.ศ. 2557 ท ำให้อุปกรณ์ San Storage เกิดควำมเสียหำย กระทรวงได้ด ำเนินกำรซ่อมแซมให้สำมำรถจัดเก็บข้อมูลได้แต่ไม่
สำมำรถ Sync ข้อมูลไปยังศูนย์ส ำรองของกระทรวงได้ ต่อมำทำงกระทรวงได้แจ้งว่ำ SAN Storage รุ่นนี้บริษัทผู้ผลิตได้ยกเลิกกำรผลิตและจ ำหน่ำยแล้ว ดังนั้นกรมบัญชีกลำง
จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องจัดหำ SAN Storage ใหม่เพ่ือทดแทน เพรำะหำก San Storage  เกิดควำมเสียหำยจะท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจ่ำยเงินให้กับผู้รับเบี้ยหวัด บ ำเหน็จ
บ ำนำญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน   

 2) วัตถุประสงค์ 
                เพ่ือจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันและอนำคต  และกำร Sync ข้อมูลไปศูนย์ส ำรองข้อมูลของกรมบัญชีกลำงของระบบ e-Pension เพ่ือให้ผู้ใช้งำนระบบ e-Pension
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน          

 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

๑ .  ด ำ เ นิ น ก ำ ร
จัดซ้ือจัดจ้ำงและ
ท ำสัญญำ 

                            

๒.บริษัทส่ งมอบ
งำนงวดที่ 1 
(60 วัน) 

                            

๓. ตรวจรับงำนงวด
ที่ ๑ 

                            

4. ใช้งำนจริง                             

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น ๕,200,๐๐๐  บำท (ห้ำล้ำนสองแสนบำทถ้วน)          
               4.2   แหล่งเงินที่ใช้     งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60             
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 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นำยพรชัย  หำญยืนยงสกุล   ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลำง          

     หน่วยงาน กรมบัญชีกลำง                 

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นำงสำวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ      

     หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมบัญชีกลำง              

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       

     ชื่อ  นำงปรำณี  อ่อนละมูล    ต าแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร      

     หน่วยงาน กลุ่มงำนพัฒนำระบบงำน  1  ศูนยเ์ทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมบัญชีกลำง          

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-๗235     Email  pranee.aur@cgd.go.th       
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2.33 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ (สป.กค.) 

1) หลักการและเหตุผล 

    เนื่องด้วยกระทรวงกำรคลัง มีนโยบำยมุ่งเน้นไปสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (Digital MOF) โดยให้ควำมส ำคัญในกระบวนงำนกำรจัดกำรเอกสำรภำยใน กำรลด 
กำรใช้กระดำษ เพ่ือให้เกิดกำรประหยัดและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน รวมถึงควำมร่วมมือในกำรเชื่อมโยงเอกสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ หน่วยงำนในสังกัด ให้สำมำรถ
รับ-ส่งเรื่อง และสำมำรถค้นหำข้อมูลได้ต่อไป 

2) วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนและพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
    2. เพ่ือเชื่อมโยงบูรณำกำรระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนในสังกัดของกระทรวงกำรคลังเข้ำด้วยกัน 
    3. เพ่ือลดปริมำณกำรใช้กระดำษ และส่งเสริมกำรใช้ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    4. เพ่ือลดต้นทุนในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดท ำโครงกำรเสนออนุมัต ิ                 
2. เสนออนุมัติงบประมำณ
และอนุมัติวงเงิน 

                

3. เสนออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรฯ และ
ด ำเนินกำรจัดซื้อ   จัดจ้ำง 

                

4. ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
ท ำสัญญำ 

                

5. ส่งมอบงำน                 
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  

วงเงินงบประมำณท้ังสิ้น  9,500,000  บำท  (เก้ำล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน)  โดยขอใช้เงินงบประมำณแผ่นดินประจ ำปี พ.ศ. 2562 

 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นำยธำดำ  ชพำนนท์ ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรส่วนพัฒนำระบบงำนประมวลผลข้อมูลสำรสนเทศ 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
โทรศัพท์  02-126-5904 Email thada@mof.go.th 
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2.34 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณในระบบออนไลน์ (สป.กค.) 

1) หลักการและเหตุผล เพ่ือรองรับกำรพัฒนำกระบวนงำนให้น ำไปสู่กำรขับเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (Digital MOF) 

2) วัตถุประสงค์   
1. ช่วยลดระยะเวลำในกำรเดินทำงมำสมัคร  
2. กำรท ำงำนด้วยเอกสำรลดน้อยลง  
3. ช่วยให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังสำมำรถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ เพ่ือช่วยเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ด้ำนควำมทันสมัย นวัตกรรม และควำมยืดหยุ่น 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ศึกษำหำ
ข้อมูลพร้อม
รำยละเอียด
เกี่ยวกบักำร
รับสมัครใน
ระบบ
ออนไลน์ 
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ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
2. ติดต่อ 
ส่วนบริหำร
กำรคลัง และ
ศูนย์เทคโน- 
โลยสีำรสนเทศ
และกำร
สื่อสำรเพื่อ
เปิดบัญชี
กระแสรำยวัน
และดูแล
ระบบ
อินเตอร์เน็ต 
ตำมล ำดับ 

                            

3. ติดต่อ
ธนำคำร 
กรุงไทย 
(จ ำกัด) 
มหำชน 
เพื่อให้
ประสำนงำน
กับบริษัท 
ในกำรก ำกับ
ดูแลกำรรับ
สมัครฯ  

                            

4. ขออนุมัติ
จำกผู้มี
อ ำนำจสั่ง
บรรจุในกำร
รับสมัครสอบฯ 
เป็นระบบ
ออนไลน์ 
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ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
5. ตั้ง คกก. 
ด ำเนนิกำรสอบ
คัดเลือก 

                            

6. นัดประชุม 
คกก. เพื่อวำง
หลักเกณฑ์ 

                            

7. จัดท ำ
ประกำศรับ
สมัครฯ 

                            

8. ส่งประกำศ
รับสมัครให้
บริษัททีก่ ำกับ
ดูแล 

                            

9. ผู้ประสงค์
จะสมัครเข้ำไป
ด ำเนนิกำร
สมัครทำง ระบบ
ออนไลน ์

                            

10 สบค.
ตรวจสอบ
ควำมถกูต้อง
ของกำรสมัคร 

                            

11. สบค.
ด ำเนนิกำร
ตรวจสอบและ
จัดท ำประกำศ
รำยชื่อผู้มีสทิธิ
สอบ วัน เวลำ 
และสถำนทีส่อบ 
และสง่ไฟล์ PDF 
ไปให้บริษัทที่
ก ำกับดูแล 
ประกำศให้
ผู้สมัครสอบ
รับทรำบ 
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ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
12. อื่น ๆ 
(ประกำศต่ำง ๆ  
เกี่ยวกบั
กระบวนกำร
คัดเลือกจนถึง
ประกำศ
รำยชื่อผู้ได้รับ
กำรคัดเลือก) 

                            

 4) งบประมาณ ส่วนรำชกำรไม่เสียค่ำใช้จ่ำย (แต่ผู้สมัครสอบจะเสียค่ำธรรมเนียมให้บริษัทที่ก ำกับดูแล จ ำนวน 20 บำท และธนำคำรกรุงไทย จ ำนวน 10 บำท) 

 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ  นำงสำววีนำ  ชำวไร่นำค     ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส่วนบริหำรงำนบุคคล 
หน่วยงาน  ส่วนบริหำรงำนบุคคล ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
โทรศัพท์  0 2126 5800  ต่อ 2691    E – mail veena.c@vayupak.net  

ชื่อ  นำงสำววิชญ์สุภัค  เติมธะนะศักดิ์    ต าแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
หน่วยงาน  ส่วนบริหำรงำนบุคคล ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
โทรศัพท์  0 2126 5800  ต่อ 2670    E – mail wichsupak.t@vayupak.net  

 
  

mailto:veena.c@vayupak.net
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2.35 รับเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (e-Complaint) (สป.กค.) 
1)  หลักการและเหตุผล 

       รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ ๔๑ บัญญัติให้ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (๑) ได้รับทรำบและเข้ำถึงข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะใน
ครอบครองของหน่วยงำนของรัฐ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ (๒) เสนอเรื่องรำวร้องทุกข์ต่อหน่วยงำนของรัฐและได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำโดยรวดเร็ว (๓) ฟ้องหน่วยงำนของรัฐให้รับ
ผิดเนื่องจำกกำรกระท ำหรือกำรละเว้นกำรกระท ำของข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐ ประกอบกับระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำว
ร้องทุกข์ พ.ศ. 2552  ได้วำงหลักเกณฑ์ในกำรเสนอค ำร้องทุกข์ ให้กระท ำได้ดังนี้ 1) ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ ณ ส่วนรำชกำร 2) ส่งทำงไปรษณีย์ไปยังส่วนรำชกำร หรือ 3) กระท ำในรูป
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำมีบทบำทในกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงมำก และเพ่ือให้ง่ำยต่อกำร
ส่งเรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชนมำยังกระทรวงกำรคลัง ในกำรนี้ได้จัดท ำแบบฟอร์มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพ่ือรับเรื่องรำวร้องทุกข์และเพ่ิมช่องทำงในกำรรับเรื่องรำวร้อง
ทุกข์ทำงเว็บไซต์ศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงกำรคลัง ซึ่งจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนอีกทำงหนึ่ง 

2)  วัตถุประสงค์ 
         2.1  เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ของกระทรวงกำรคลัง เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน 
         2.2  เพ่ือเพ่ิมช่องทำงในกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 

    3)  ขั้นตอนด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. รวบรวมขอ้มูล รำยละเอียด 
แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรจัดท ำแบบฟอร์ม
รับเรื่องรำวร้องทุกข์ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

                             

2. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีและกำร
สื่อสำร ในกำรจัดท ำแบบฟอร์มใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์

                             

3. ทดสอบและปรับปรุงระบบ
แบบฟอร์มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์

                             

4. อบรมเจ้ำหนำ้ที่ผู้ปฏิบัติงำนรับ
เร่ืองรำวร้องทุกข์ 

                             

5. ทบทวนกำรให้บริกำรรับเรื่องรำว
ร้องทุกข์ในรูปแบบอิเล็กทรอนกิส์อยำ่ง
สม่ ำเสมอ 
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4)  งบประมาณ  -                    

5)  ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นำยพงษ์เทพ  ถิฐำพันธ์    ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบและประเมินผล 

   หน่วยงาน ส่วนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ ส ำนักตรวจสอบและประเมินผล   ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 

         โทรศัพท ์ 0 2126 5800  ต่อ  2410    E-mai  Call@mof.go.th  

  

mailto:Call@mof.go.th
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2.36 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการส านักงาน (E-Office) (กรมธนารักษ์) 

1) หลักการและเหตุผล 

ตำมที่กระทรวงกำรคลังได้มีนโยบำยในกำรขับเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (Digital MOF) กรมธนำรักษ์ได้ให้ควำมส ำคัญกับนโยบำย
ดังกล่ำวโดยจะด ำเนินกำรปรับปรุงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่เดิมให้สำมำรถสนับสนุนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดขั้นตอนกำรท ำงำนที่
ซับซ้อน สำมำรถใช้งำนได้ทุกแพลตฟอร์มและรองรับกำรท ำงำนในรูปแบบของ Mobile Device รวมถึงรองรับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนเพ่ือลดขั้นตอนกำรท ำงำน
ของหน่วยงำนตำมมำตรฐำนของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยในส่วนของกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลและกำร
ด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน (Government Integration) พร้อมทั้งพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของส ำนักงำน ได้แก่ ระบบยำนพำหนะ ระบบห้องประชุม
และระบบงำนครุภัณฑ์ เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 

2) วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบยำนพำหนะ ระบบห้องประชุม และระบบงำนครุภัณฑ์ เพ่ือรองรับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ให้สะดวก 
รวดเร็วต่อกำรปฏิบัติงำนและได้ประโยชน์สูงสุด 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 
1. จัดท ำ TOR                 
2. กระบวนกำรทำงพัสด ุ                 
3. บริษัทผูร้ับจ้ำงด ำเนินงำน                 
4. ส่งมอบงำน                 

4) งบประมาณ  เงินงบประมำณ จ ำนวน 10 ล้ำนบำท 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ  นำยพรชัย ควรประเสริฐ   ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง 

โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๘-๖๓๓๘    Email  pornchaiku@treasury.go.th 
 

mailto:pornchaiku@treasury.go.th
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2.37 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ส าหรับให้บริการและพัฒนาแบบฟอร์มที่ให้บริการประชาชน (กรมธนารักษ์) 

1) หลักการและเหตุผล 
  ตำมท่ีกรมธนำรักษ์ได้พัฒนำและเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรต่ำงๆ เพ่ือให้บริกำรประชำชนทำงเว็บไซต์อินเตอร์เน็ต และบุคลำกรภำยในผ่ำนเว็บไซต์อินทรำเน็ตตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2556 ปัจจุบันรัฐบำลได้มีกำรผลักดันภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลมำกข้ึน โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรให้บริกำรของรัฐเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนได้เข้ำถึง
ข้อมูล ข่ำวสำรต่ำงๆ ได้มำกยิ่งขึ้น 

2) วัตถุประสงค ์

  พัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ส ำหรับให้บริกำรประชำชน หน่วยงำนภำครัฐ ภำคธุรกิจและภำคเอกชนให้เข้ำถึงข้อมูล ข่ำวสำรของกรมธน ำรักษ์ได้
อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ตำมมำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐเวอร์ชัน 2.0เพ่ือยกระดับกำรให้บริกำรผ่ำนระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์และผลักดันให้กรมธน ำรักษ์เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบำล
ดิจิทัล (Digital Government) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสมบูรณ์แบบอย่ำงแท้จริง 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดท ำ TOR                             
2. ด ำเนินกำร
ทำงพัสดุ 

                            

3 .  บริ ษั ทฯ 
ด ำ เนิ นกำ ร
ตำม สัญญำ 

                            

4. ตรวจรับ
พัสด ุ

                            

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 

 วงเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บำท 

 แหล่งเงิน เงินค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนที่รำชพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ชื่อ นำยพรชัย  ควรประเสริฐ ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง 
โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๘-๖๓๓๘ Email pornchaiku@treasury.go.th 

 
  

mailto:pornchaiku@treasury.go.th
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2.38 โครงการยกระดับแพลตฟอร์มเพื่อการสนับสนุนบริหารการจัดการภายในของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

1) หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วย สคร. มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรและพัฒนำรัฐวิสำหกิจ โดยกำรเสนอแนะนโยบำยและมำตรกำรในกำรก ำกับดูแล กำรประเมินผล และกำรพัฒนำรัฐวิสำหกิจ

ทั้ง 56 แห่ง รวมถึงกำรบริหำรหลักทรัพย์ของรัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพรัฐวิสำหกิจและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้งส่งเสริมและ สนับสนุนกำรให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจกำรของรัฐ จำกภำรกิจที่กล่ำวมำจะเห็นว่ำ สคร. มีภำรกิจที่ส ำคัญเร่งด่วนและมีจ ำนวนมำก จึงจ ำเป็นต้องน ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมำสนับสนุนและส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ ของ สคร. โดยเฉพำะงำนที่มีรูปแบบชัดเจน มีลักษณะเป็นประจ ำ และงำนภำยในของ สคร. เพ่ือให้บุคลำกร สคร. สำมำรถปฏิบัติงำนได้ภำยในระยะเวลำที่
จ ำกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  

 

2) วัตถุประสงค์ 
จัดหำแพลตฟอร์มเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร สคร. ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสำหกิจและกำรปฏิบัติงำนภำยในได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว  

และคล่องตัว รวมถึงช่วยประหยัดเวลำ  

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 
ปีงบประมาณ 

2562 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1.  พัฒนำแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
กำรปฏิบัติงำนของ สคร. ประกอบด้วย  
 1.1 พัฒนำ e-Form ดังนี้   
  1) กระบวนกำรกำรรับเรื่องร้องเรียน เช่น 
กำรแจ้งให้รัฐวิสำหกิจชี้แจงข้อเท็จจริง กำรติดตำม
ควำมคืบหน้ ำ  กำรรำยงำนให้ผู้ ร้อ งเรียนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ เป็นต้น 
  2) กระบวนกำรจัดท ำหนังสือที่เกี่ยวข้อง
กับรัฐวิสำหกิจ เช่น หนังสือเชิญประชุม 3P หนังสือ
จัดส่งบันทึกข้อตกลงกำรประเมินผลรัฐวิสำหกิจ และ
กำรน ำส่งข้อมูลเกี่ยวกับกำรประเมินผลรัฐวิสำหกิจ เป็น
ต้น 
 1.2 พัฒนำระบบ Tracking System เพื่อติดตำม
ควำมคืบหน้ำของโครงกำรและกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณของโครงกำรที่ ไ ด้ รั บกำรจั ดสรร
งบประมำณ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 
ปีงบประมาณ 

2562 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

 1.3 พัฒนำระบบ e-สำรบรรณ ให้สำมำรถรับ-ส่ง
งำนถึงระดับบุคคล และสำมำรถน ำเสนองำนภำยใน
ระบบอิ เล็กทรอนิกส์  เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว  
และลดปริมำณกำรใช้กระดำษและหมึกพิมพ์ รวมถึง
สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำของงำนและงำนค้ำงได้
ทันทีที่ต้องกำร 
2.  พัฒนำแพลตฟอร์มส ำหรับกระบวนกำรบริหำร
จัดกำรภำยในของ สคร. ประกอบด้วย 
 2.1 พัฒนำ e-Form เพื่อสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรภำยในของ สคร. เช่น กำรจัดท ำหนังสือขอ
อนุมัติ เดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ กำรขอ
อนุญำตลำไปต่ำงประเทศ กำรขอควำมอนุเครำะห์
จัดอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
 2.2 น ำระบบ DPIS มำใช้งำนอย่ำงเต็มรูปแบบ 
โดยให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลด้ำน HR 
เพื่อให้บุคลำกร สคร. สำมำรถตรวจสอบข้อมูล 
ส่วนบุคคลได้เอง 

                            

3. พั ฒ น ำ ร ะ บ บ  Tracking System เ พิ่ ม เ ติ ม  
โดยให้สำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำของโครงกำร 
ตำมแผนปฏิบั ติกำรของ สคร .  ที่ ไม่ ได้ ใช้ เ งิน
งบประมำณ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบให้สอดคล้อง 
กับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนให้มำกขึ้นด้วย (ถ้ำมี) 

                            

4. ทบทวนควำมเหมำะสมในกำรใช้แพลตฟอร์ม 
และปรับปรุงให้สอดคล้องตำมควำมต้องกำรมำก
ยิ่งขึ้น 

                            

5. พัฒนำระบบ E-Self Service เพื่อให้บุคลำกร 
สคร. สำมำรถท ำหนังสือรับรอง หนังสือรับรอง
เงินเดือน  และประวัติกำรฝึกอบรมได้เอง 
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4) งบประมาณ  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  จ ำนวนเงิน ๒,๔๔๐,๗๐๐ บำท (สองล้ำนสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยบำทถ้วน)  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวนเงิน 1,500,0๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวนเงิน 1,000,0๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไม่ใช้เงินงบประมำณ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวนเงิน 1 ล้ำนบำท 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ   นำงสำวภัทรำ นิยะถิรกุล     ต าแหน่ง     ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
หน่วยงาน  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ   
โทรศัพท์  02- 298 -5880 ต่อ 2178    Email      patra_n@sepo.go.th 

ชือ่   นำยกรินทร์ ศิริพัฒน์พิบูลย์    ต าแหน่ง     นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงาน  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ   
โทรศัพท์  02- 298 -5880 ต่อ 2173    Email      Karin_s@sepo.go.th 

ชื่อ   นำงสำวกรรวีร์ จำรุรังสรรค์   ต าแหน่ง     นักวิเครำะห์รัฐวิสำหกิจช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงาน  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ   
โทรศัพท์  02- 298 -5880 ต่อ 2175    Email      kanrawee_j@sepo.go.th 
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2.39 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อทดแทนระบบเดิม (สศค.) 
1) หลักการและเหตุผล 

  ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) ในฐำนะหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนะนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจกำรเงิน กำรคลัง รวมทั้งเศรษฐกิจระหว่ำง
ประเทศเพ่ือพิจำรณำก ำหนดนโยบำยต่อกระทรวงกำรคลัง นอกจำกนี้ สศค. ยังมีหน้ำที่ติดตำม ก ำกับ ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินนโยบำย หรือมำตรกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกระทรวงกำรคลัง รวมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนนโยบำยเศรษฐกิจของประเทศ 
  ในกำรนี้ กำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนดังกล่ำว ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ สศค. จะต้องเป็นระบบที่มีควำมทันสมัย และมีควำมมั่นคงปลอดภัย
สูง รวมทั้งอยู่ในสภำพที่มีควำมเหมำะสม และพร้อมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ บุคลำกรของ  สศค. สำมำรถปฏิบัติงำนกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ สศค. ได้อย่ำง
ต่อเนื่อง และให้กำรสนับสนุนบุคลำกรส่วนใหญ่ของ สศค. ซึ่งปฏิบัติภำรกิจตำมที่รับมอบหมำยในกำรจัดท ำนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจกำรเงิน กำรคลัง และนโยบำยเศรษฐกิจอื่น ตำม
นโยบำยที่ได้รับมอบหมำย ให้มีควำมถูกต้อง แม่นย ำ และมีควำมทันสมัย  รวมทั้งมีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณชนให้รับทรำบ และติดตำมระบบ
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
 

2) วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือก ำหนดกระบวนกำรท ำงำนแบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่เริ่มจัดท ำงบประมำณ กำรขอจัดซื้อจัดจ้ำง กำรอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้ำง กำรสั่งซื้อ รวมถึงกำรน ำเข้ำวัสดุ 
                        และครุภัณฑ์ ไปจนถึงกำรคิดค่ำเสื่อม กำรซ่อมบ ำรุง  กำรเคลื่อนย้ำยครุภัณฑ์ 
   2.2  เพ่ือกำรท ำงำนร่วมกันของระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงเป็นหนึ่งเดียวและต่อเนื่องตอบสนองต่อกำรด ำเนินงำนในปัจจุบันและรองรับอนำคต 
 2.3  เพ่ือลดและทรำบข้อมูลต้นทุนกำรใช้วัสดุถึงระดับรำยบุคคล และมีระบบบริหำรจัดกำรวัสดุและครุภัณฑ์ท่ีครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ต้องกำร 
 2.4  เพ่ือกำรพัฒนำระบบบริหำรสำรสนเทศภำยในและโครงสร้ำงองค์กร สศค. ให้รองรับต่อกำรปฏิบัติงำนในปัจจุบันและอนำคตอย่ำงต่อเนื่อง 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ปีงบประมำณ 2560 ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ท ำสัญญำจ้ำง (มี.ค. 2560)                             
2. ส่งมอบงำนงวดที่ 1 (User Requirement)                             
3. ส่งมอบงำนงวดที่ 2 (System Design)                             
4. ส่งมอบงำนงวดที่ 3 (Hardware & License)                             
5. ส่งมอบงำนงวดที่ 4 (Prototype)                             
6. ส่งมอบงำนงวดที่ 5 (Install Production)                             
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4) งบประมาณ  งบประมำณปี พ.ศ. 2560 จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 11,810,000.- บำท       

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นำยกัมพล ฉำยสุวรรณ    ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
หน่วยงาน ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง 

 โทรศัพท์  02-2739020 ต่อ 3710 
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2.40 พัฒนาคลังข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลสู่การเป็น Digital HR (สป.กค.) 
หลักการและเหตุผล ด้วยกระทรวงกำรคลังได้ประกำศนโยบำยกำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล (Digital MOF) และส่งเสริมให้หน่วยงำนในสังกัดน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศใช้
ทดแทนกำรท ำงำนในรูปแบบเดิมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือตอบสนองควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มำก
ที่สุด ประกอบกับส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคลไดเ้ล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล  
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง จึงเห็นควรจัดท ำ Webpage ของส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ภำยใต้ Website 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง (www.palad.mof.go.th) เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังได้รับควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูลของ ส ำนักบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่ถูกต้อง อย่ำงรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ในส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคลสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2) วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ 

 2. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนขั้นตอนและข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 3. เพื่อรวบรวมข้อมูลและองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1.ศึกษำ แนวทำง วิเครำะห์ หำรือ กับ ศทส. และผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2.ออกแบบกำรใช้งำนตำมควำมต้องกำรของทุกส่วนงำนใน สบค.             
3.ป้อนข้อมูลที่ต้องกำรน ำเสนอในระบบ             
4.ทดสอบระบบและปรับปรุงแก้ไข             
5.ประชำสัมพันธ์กำรใช้งำน             

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  - 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นำยสันติ อ่ ำศรีเวียง ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
หน่วยงาน ส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
โทรศัพท์ 2600 Email santi.u@vayupak.net 
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2.41 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สป.กค.) 

1) หลักการและเหตุผล 

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2561 ให้ควำมเห็นชอบในหลักกำรของมำตรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ และมอบหมำยศูนย์
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง เป็นผู้รวบรวม ประสำนงำน เชื่อมโยงและจัดท ำฐำนข้อมูลกลำงกำรลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิกำรแห่งรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนเป็นไปตำมมำตรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เห็นผลเป็นรูปธรรม ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังจึงจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือรองรับมำตรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีบัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐ ซึ่งเป็นกำรรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของบุคคล ที่มำลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิกำรแห่งรัฐ มำบูรณำกำร โดยผลจำกกำรบูรณำกำรข้อมูลดังกล่ำวจะช่วยอ ำนวยประโยชน์ต่อกำร
วิเครำะห์ ก ำหนดนโยบำย และยกระดับประสิทธิภำพในกำรออกมำตรกำรต่ำงๆ ของกระทรวงกำรคลัง ให้กับผู้มีรำยได้น้อยเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือได้อย่ำงตรงกลุ่มเป้ำหมำย อันจะช่วย
ยกระดับคุณภำพชีวิต และใช้งบประมำณซึ่งมำจำกเงินภำษีของประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด 

2) วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนับสนุนผู้บริหำรในกำรวิเครำะห์ ก ำหนดนโยบำยและยกระดับประสิทธิภำพของกำรจัดสวัสดิกำรสังคม และกำรให้ควำมช่วยเหลือของภำครัฐได้อย่ำงตรง
กลุ่มเป้ำหมำย 

2. เพ่ือติดตำมประเมินผลกำรเข้ำร่วมมำตรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 

3. เพ่ือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสวัสดิกำรแห่งรัฐกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่รับผิดชอบ 

4. เพ่ือให้บริกำรข้อมูลสวัสดิกำรแห่งรัฐแก่ภำครัฐและประชำชน 
3) ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ขออนุมัติหลักกำรหัวหน้ำส่วนรำชกำร และเสนอ
อนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรจัดซื้อจดัจ้ำง 

                

2. จัดท ำ และเสนออนุมัตริำคำกลำง และขอบเขต
ของงำน (TOR) 

                

3. ด ำเนินกำรจัดซื้อจดัจ้ำงและลงนำมในสัญญำ                 

4. ส่งมอบงำนโครงกำร                 
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  

วงเงินงบประมำณท้ังสิ้น  9,500,000  บำท  (เก้ำลำ้นห้ำแสนบำทถ้วน)  โดยขอใช้เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถิ่น 10% 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นำยธำดำ  ชพำนนท์ ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรส่วนพัฒนำระบบงำนประมวลผลข้อมูลสำรสนเทศ 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
โทรศัพท์  02-126-5904 Email thada@mof.go.th 
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2.42 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลด้านการตรวจราชการ (สป.กค.) 

1) หลักการและเหตุผล 
กำรตรวจรำชกำร เป็นมำตรฐำนส ำคัญในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ที่จะท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรจัดท ำภำรกิจของหน่วยงำนกระทรวงกำร คลังเป็นไปตำม

เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ อีกทั้ง ยังเป็นกำรแก้ไขบัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ อันเกิดจำกกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงกำรคลัง และหรือนโยบำยของรัฐบำล เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนเป็นหลัก ระบบบริหำรกำรตรวจรำชกำรที่ผ่ำนมำ ยังประสบปัญหำเกี่ยวกับกำรพัฒนำในหลำย ๆ ด้ำน กล่ำวคือ ปัญหำในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของผู้ตรวจรำชกำรซึ่งเป็นผู้ตรวจใหม่ ไม่มีฐำนข้อมูลที่เพียงพอเพ่ือใช้ในกำรประกอบกำรพิจำรณำ ปัญหำเกี่ยวกับกำรประสำนกำรตรวจรำชกำรระหว่ำงผู้ตรวจรำชกำรกับผู้รับ
ตรวจ ปัญหำทำงด้ำนเทคนิควิธีกำรตรวจรำชกำรที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนเดียวกัน และปัญหำอื่นๆ ที่มิได้น ำมำกล่ำวถึงในที่นี้ เช่น ปัญหำกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้ตรวจรำชกำรที่ไม่สอดคล้องกับหลักกำร เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมปัญหำดังที่กล่ำวมำนี้ ไม่มีกำรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำระบบบริหำรกำรตรวจรำชกำรมำโดยตลอด แต่ก็อยู่ในวง
กรอบที่จ ำกัดในรูปแบบเดิมๆ 

ปัจจุบันกระแสกำรพัฒนำแบบโลกำภิวัตน์ (Globalization) ได้ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบของกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงมำก ระบบกำรบริหำรงำนรำชกำรจึงจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องผลักดันให้เกิดกำรปรับตัวให้ทันต่อเหตุกำรณ์และทันต่อกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งรัฐบำลก็ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญกับสถำณกำรณ์
ดังกล่ำวนี้ด้วยเช่นกัน โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำรของภำครัฐไปสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล ด้วยกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่ องมือหลักใน
กำรสร้ำงสรรค์ผลผลิตนวัตกรรม เพ่ือกำรปฏิรูปกระบวนทัศน์กำรท ำงำนและกำรให้บริกำรของภำครัฐด้วยเทคโนโ,ยีดิจิทัล และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล โปร่งใส ขณะเดียวกัน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคัลงได้ก ำหนดนโยบำยว่ำ จะต้องยึดหลักกำรพัฒนำเทคโนโลยี  องค์กร และก ำลังคน ด้วยกำร
แปลงโฉมกระทรวงกำรคลังให้เป็นดิจิทัลใน 3 มิติ คือ มิติของกระบวนกำรท ำงำนด้วยเทคโนโลยี (Technology) ที่จะเน้นกำรบริหำรจัดกำรและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลที่มีอยู่
เป็นจ ำนวนมำก (Big Data) มิติกำรปรับปรุงองค์กร (Organization) รวมทั้งมิติกำรสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ให้กับบุคลำกร (personnel) ให้ทันกับเทคโนโ,ยีที่เปลี่ยนไป เพ่ือให้สอด
รับกับกำรเป็น Thailand 4.0 โดยในส่วนของงำนตรวจรำชกำร ปลัดกระทรวงกำรคลังได้มอบหมำยให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลัง นำยลวรณ แสงสนิท เป็นผู้น ำในกำร
เปลี่ยนแปลง โดยกำรน ำเอำเทคโนโ,ยีดิจิทัลมำใช้ในกำรพัฒนำระบบงำนตรวจรำชกำรของกระทรวงกำรคลัง ต่อมำ ส ำนักตรวจสอบและประเมินผลได้มีค ำสั่งที่ 1/2560 ลง
วันที่ 17 ตุลำคม 2560 แต่งตั้วคณะท ำงำนพัฒนำระบบแอพพลิเคชั่นเพ่ืองำนตรวจรำชกำร เพ่ือด ำเนินกำรปฏิรปกระบวนกำรปฏิบัติงำนโดยใช้เทค โนโลยี (Technology) ให้
เกิดผล 

ในส่วนของส ำนักตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบด ำเนินกำรในด้ำนกำรจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีของกระทรวง ในกำรตรวจสอบและ
ติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกำรคลัง เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร และเพ่ือสอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบ และขั่นตอนที่ก ำหนด ประสำน 
และด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลัง ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกำรคลังรับ
เรื่องรำวร้องทุกข์ และข้อร้องเรียนของประชำชนที่เกี่ยวข้องกับงำนของกระทรวงกำรคลัง  รวมทั้งปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย แต่เนื่องจำกที่
ผ่ำนมำ ส ำนักตรวจสอบและประเมินผลได้มีกำรน ำเอำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำให้ในกำรจัดกำรด้ำนเอกสำรเท่ำนั้น จึงไม่สอดคล้องกับภำระงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ 
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โดยเฉพำะอย่ำงยื่ง งำนด้ำนกำรติดตำมงำน กำรรำยงำนผผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนในสังกัด ซึ่งประกอบด้วย ข้อมู,พ้ืนฐำนสภำพแวดล้อมทั่วไปของจังหวัด เช่น ขนำดพ้ืนที่ ลักษณะ
ภูมิประเทศ จ ำนวนประชำกร ข้อมูลกำรจัดเก็บรำยได้ของแต่ละจังหวัด ภำค พ้ืนที่ และปีงบประมำณ ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยของแต่ละจังหวัด ภำค พ้ืนที่ และปีงบประมำณ ข้อมูลจำกเรื่องรำว
ร้องทุกข์ ข้อมูลฐำนเศรษฐกิจปัจจุบัน และเอกสำรประกอบกำรรำยงำนกำรประชุมที่มีปริมำณมำก และจัดเก็บในรูปแบบเอกสำร จึงส่งผลให้กิจกรรมดังกว่ำวมีภำระในกำรท ำงำนอยู่มำก หำก
ส ำนักตรวจสอบและประเมินผล ส ำนักปลัดกระทรวงกำรคลัง พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือจัดกำรข้อมูลด้ำนกำรตรวจรำชกำร ก็จะเป็นกำรเพ่ิมศักยภำพแก่องค์กรมำกขึ้น สำมำรถลดควำม
ซ้ ำซ้อนในกำรด ำเนินงำน ประหยัดงบประมำณ อ ำนวยประโยชน์และควำมสะดวกรวดเร็ซ ส ำหรับผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ในกำรติดต่อประสำนงำน กำรเก็บข้อมูลเป็นมำตรฐำน
เดียวกัน อีกทั้งเป็นกำรสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีกันอย่ำงแพร่หลำย 

2) วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศท่ีสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร มีระบบฐำนข้อมูล (Big Data) ที่ครอบคลุมทุกด้ำน สำมำรถใช้สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำร
ตรวจรำชกำรประจ ำปั และมีระบบสนับสนุนกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตรวจรำชกำร 

2. เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศท่ีสนับสนุนกำรประชุม e-Meeting ลดกำรใช้กระดำษให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลย (Paperless)  

3. เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรกำรตรวจสอบระบบงำนตรวจรำชกำร (Inspector Flie Management) เพ่ือควำมปลอดภัย 

4. เพ่ือใช้เป็นสื่อในงำนตรวจรำชกำร โดยมีระบบอัจฉริยะเพ่ือกำรบริหำรงำนและจินตภำพข้อมูล (Business Intelligence and Data Visualization) 

5. เพ่ือสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ให้กับบุคลำกร มีเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพ ประสิทธิผลกำรตรวจรำชกำร 

6. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำลและกระทรวงกำรคลัง ทั้งด้ำนรำยได้ รำยจ่ำยและงำนดูแลทรัพย์สินจองทำงรำชกำร 
3) ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดท ำโครงกำรเสนอขออนุมัต ิ                     
2. แต่งตั้งคณะท ำงำนพัฒนำระบบแอพลิเคช่ะนเพื่องำนตรวจรำชกำร                     
3. จัดท ำร่ำง TOR โครงกำรระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรข้อมูล
ด้ำนกำรตรวจรำชกำร 

                    

4. ได้ระบบต้นแบบบนเครื่อง Sever และบนระบบ Cloud 
Computing ที่สำมำรถใช้งำนได้จริงและมีกำรทดลองใช้ระบบ 

                    

5. ระบบต้นแบบได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถรองรับกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  

9,950,000 บำท จำกเงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถิ่น 10% 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  คณะท ำงำนพัฒนำระบบแอพลิเคชั่นเพื่องำนตรวจรำชกำร ตำมค ำสั่งส ำนักตรวจสอบและประเมินผล ที่ 1/2560 ลงวันที่ 17 ตุลำคม 2560 
หน่วยงาน  ส ำนักตรวจสอบและประเมินผล  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
โทรศัพท์  2737 
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2.43 โครงการจัดหาและทดแทนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง กรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรมบัญชีกลาง) 

1) หลักการและเหตุผล 
เนื่องจำกศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ในกำรบริหำรจัดกำร ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งหมดของกรมบัญชีกลำง ทั้งในส่ วนกลำงและส่วน

ภูมิภำคซึ่งในส่วนภูมิภำค ประกอบด้วยส ำนักงำนคลังเขต ๙ แห่ง ส ำนักงำนคลังจังหวัด 76 แห่ง โดยควบคุม ดูแล และพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ระบบงำนให้สำมำรถใช้งำนได้
ตลอดเวลำสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวเป็นกำรจัดหำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ส ำหรับข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และ พนักงำนรำชกำรที่บรรจุ
ใหม่ของกรมที่ได้รับกำรจัดสรรแล้วในปีงบประมำณ 2562 แต่ไม่เพียงพอรวมถึงในปีงบประมำณ 2563 ด้วย และจัดหำเพ่ือทดแทนของเดิมที่ได้ติดตั้ งใช้งำนมำแล้ว 10 ปีตำม
สัญญำจ้ำงที่ 58/2553ลงวันที่ 21 กันยำยน 2553 และจัดหำเพ่ือติดตั้งใช้งำนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของกรมบัญชีกลำงแห่ง ใหม่รวมถึงเพ่ือรองรับส ำหรับบริหำรจัดกำรแผน
บริหำรควำมเสี่ยงในกรณีฉุกเฉินที่จะต้องจัดหำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภำพสำมำรถใช้งำนกับระบบงำนคอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศในปัจจุบัน โดยสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 2 เพ่ือยกระดับกระบวนกำรท ำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมบัญชีกลำงและของกระทรวงกำรคลัง 

 2) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดหำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนของเดิมที่จัดหำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 (โครงกำรจัดหำทดแทน สัญญำเลขที่ 58/2553 ลงวันที่ 

21 กันยำยน 2553) ที่ส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค ดังนี้ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 75 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 20 ชุด เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขำว-ด ำ 15 ชุด เครื่องพิมพ์สี 5 
ชุดและ เครื่อง Scanner 10 ชุด  

2. เพ่ือจัดหำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ให้ส ำหรับข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงและพนักงำนรำชกำรที่บรรจุใหม่ของกรมบัญชีกลำงจ ำนวนประมำณ 141 อัตรำ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้จัดสรรแล้วแต่ไม่เพียงพอเป็นจ ำนวน 32 ชุด และปีงบประมำณ พ.ศ.2563  

3. เพื่อใช้ส ำหรับติดตั้งใช้งำนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ และส ำหรับบริหำรจัดกำรเพื่อรองรับแผนบริหำรควำมเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน ดังนี้ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 53 
ชุด เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขำว-ด ำ 5 ชุด เครื่องพิมพ์สี 5 ชุด และ เครื่อง Scanner 10 ชุด 

3. เพ่ือจัดหำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภำพสำมำรถใช้งำนกับระบบงำนคอมพิวเตอร์ และระบบสำรสนเทศให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศในปัจจุบัน 
4. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ให้สำมำรถให้บริกำรแก่ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ และผู้ใช้บริกำรอ่ืนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว  

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน   ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการ     150 วัน      จ านวน  2 งวด     งวดที่ 1 -  70 %   งวดที่ ๒ -  30 % 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

จัดซื้อจัดจ้ำง             
ติดต้ัง/ทดสอบ             
ตรวจรับ             
จ่ำยเงิน             
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 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)   
  วงเงิน  15,108,000 บำท (สิบห้ำล้ำนหนึ่งแสนแปดพันบำทถ้วน)     แหล่งเงินที่ใช้   เงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563    

 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    5.1) ชื่อ    นำงสำวสุดจิตร   ลำภเลิศสุข  ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ   

     หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ   กรมบัญชีกลำง         

     โทรศัพท์  02-1277150                       Email  sudjid.lap@cgd.go.th    

    5.2) ชื่อ    นำยพิเศษ   ไชยจิตร    ต าแหน่ง เจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์อำวุโส  

     หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ   กรมบัญชีกลำง         

     โทรศัพท์  02-1277243 ,  08-7804-7953 Email  pisate.cha@cgd.go.th    
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2.44 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (กรมบัญชีกลาง) 

    1) หลักการและเหตุผล 

 กรมบัญชีกลำงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.  2549 เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
สำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและพัสดุภำครัฐได้อย่ำงรวดเร็ว  มีระบบบริหำรจัดกำรรหัสสินค้ำและบริกำรภำครัฐ และข้อมูลผู้ค้ำส ำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรูปแบบต่ำง 
ๆ ต่อมำได้พัฒนำระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) เพ่ือรองรับพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐทุกแห่งต้องด ำเนินกำรประกำศ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง ผ่ ำ น  e-GP ท ำ ใ ห้ จ ำ น วนผู้ ใ ช้ ง ำ น ใน ร ะบบ  e-GP เ พ่ิ ม ขึ้ น เ ป็ น จ ำ น วนมำก  ป ร ะกอบกั บ ก ร ะ บ ว น ก ำ ร จ ัด ซื ้อ จ ัด จ ้ำ ง วิ ธี  e-Market และ 
e-Bidding ซึ่งเป็นวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหลักส ำหรับโครงกำรที่มีมูลค่ำเกิน 500,000 บำทนั้น ถูกพัฒนำให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทุกข้ันตอน รวมทั้งกำรเสนอรำคำของผู้ประกอบกำร 
ปัจจุบันหน่วยงำนของรัฐทุกแห่งได้เข้ำใช้งำนในระบบ e-GP โดยมีจ ำนวนผู้ลงทะเบียนใช้ระบบงำนจ ำนวน 203,482 รำย และจ ำนวนผู้ประกอบกำรลงทะเบียนใช้ระบบงำน 
จ ำนวน 254,621 รำย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2561) และคำดว่ำจะมีจ ำนวนผู้ใช้งำนเพ่ิมมำกข้ึนต่อไป ระบบงำน e-GP เป็นระบบงำนขนำดใหญ่ มีควำมซับซ้อน ประกอบ
กั บ  Application ปั จ จุ บั น ถู ก พั ฒ น ำ ม ำ ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ บ บ เ ดิ ม  ท ำ ใ ห้ ไ ม่ ยื ด ห ยุ่ น  ไ ม่ ส ำ ม ำ ร ถ ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร ไ ด้ ทั น ต่ อ เ ห ตุ ก ำ ร ณ์ 
กำรบริกำรจัดกำรมีควำมยุ่งยำก ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องพัฒนำระบบโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ เพ่ือให้เกิดควำมยืดหยุ่นมีควำมทันสมัย สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ง่ำย รองรับผู้ใช้งำนและ
ปริมำณงำนที่เพ่ิมมำกข้ึน เพ่ือให้ระบบมีควำมปลอดภัยและสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ ซึ่งสำมำรถสรุปเรื่องที่ต้องพัฒนำระบบ e-GP เช่น   

- ระบบลงทะเบียน เป็นระบบลงทะเบียนและบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรลงทะเบียนของหน่วยงำนของรัฐ ผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรชำวต่ำงชำติ และผู้สนใจทั่วไป  
เพ่ือรับสิทธิกำรเช้ำใช้งำนระบบ e-GP   

- ระบบประกำศจัดซื้อจัดจ้ำง พัฒนำระบบประกำศจัดซื้อจัดจ้ำง  ให้รองรับเทคโนโลยี Cloud ส ำหรับวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ส ำหรับ วิธี e-Market และวิธี 
e-Bidding 

- ระบบกำรเสนอรำคำของผู้ประกอบกำร เป็นระบบกำรเสนอรำคำที่พัฒนำเพิ่มเติมแยกออกจำกระบบ e-Market  และ e-bidding เมื่อเกิดเหตุกำรณ์
ฉุกเฉินที่ท ำให้ระบบ e-Market  และ e-Bidding ไม่สำมำรถใช้งำนได้ ระบบกำรเสนอรำคำนี้ จะต้องใช้งำนได้ทันทีเพื่อรองรับให้ผู ้ประกอบกำรสำมำรถดำวน์ โหลด
เอกสำรเสนอรำคำ และเสนอรำคำได้ โดยระบบงำนที่พัฒนำโดยใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ต้องรองรับกำรต้องเชื่อมโยงกับระบบงำนเดิมของระบบ e-GP และระบบงำนอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบ e-GP ทั้งหมด เช่น ระบบ GFMIS ระบบของธนำคำร เป็นต้น  
 2) วัตถุประสงค์ 

2.1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพให้ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) มีควำมทันสมัยและยืดหยุ่น สำมำรถรองรับผู้ใช้งำนและปริมำณงำนที่เพ่ิมขึ้น 
2.2) เพ่ือพัฒนำระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) ให้รองรับกำรท ำงำนแบบ Microservices และรองรับเทคโนโลยี Cloud 
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 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนกำร 
ด ำเนนิงำน 

ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

- -  จั ดท ำ ร่ ำ ง  TOR และ
ประกำศประกวดรำคำ 

            

- ท ำสัญญำ             
- ด ำเนินกำร และตรวจรับ             

 
 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
     เงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2563 จ ำนวน 97,000,000 บำท (เก้ำสิบเจ็ดล้ำนบำทถ้วน)                                                                                      .  
    5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ นำยเกียรติณรงค์  วงศ์น้อย       ต าแหน่ง ที่ปรึกษำที่ปรึกษำด้ำนพัฒนำระบบกำรเงินกำรคลัง                  

        หน่วยงาน กรมบัญชีกลำง                            

 โทรศัพท์  ๐-๒๑๒๗-7108         Email  kiatnarong.won@cgd.go.th     

ชื่อ นำงสำวสุดจิตร  ลำภเลิศสุข       ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ                                     

        หน่วยงาน   ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ กรมบัญชีกลำง              

โทรศัพท์    ๐-๒๑๒๗-6561          Email  sudjid.lap@cgd.go.th      

ชื่อ นำยธนะโชค  รุ่งธิปำนนท์           ต าแหน่ง นักวิชำกำรคลังช ำนำญกำรพิเศษ                                      

        หน่วยงาน   กลุ่มงำนพัฒนำระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ  กรมบัญชีกลำง            

โทรศัพท์    ๐-๒2๗0-6400 ต่อ 6777        Email thanachoke.run@cgd.go.th       

ชื่อ นำงรัตนำภรณ์  อัศวนุภำพ          ต าแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำรพิเศษ                                 

        หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ กรมบัญชีกลำง              

โทรศัพท์    ๐-๒๑๒๗-๗239           Email rattanaporn.uss@cgd.go.th     
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2.45 โครงการพัฒนาระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) (กรมบัญชีกลาง) 

    1) หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกโครงกำรควำมโปร่งใสในกำรก่อสร้ำงภำครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST)         เมื่อวันที่ 22 
กันยำยน 2557 และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเม่ือวันที่ 10 มกรำคม 2560 เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรก่อสร้ำงภำครัฐ (CoST Committee) ตำม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ โดยให้มีปลัดกระทรวงกำรคลังเป็นประธำน ผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนร่วมเป็น กรรมกำร และ
กรมบัญชีกลำงเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Multi-Stakeholder Group: MSG) ก ำกับกำรด ำเนินงำนโครงกำร CoST ของประเทศไทย 
 โดย CoST ก ำหนดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรก่อสร้ำงสู่สำธำรณชนในทุกๆ ระยะของกำรด ำ เนินกำร โดยมีกระบวนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลที่เปิดเผยโดยคณะท ำงำนตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) และแปลให้อยู่ในรูปของภำษำที่เข้ำใจง่ำย เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำใจได้ และใช้ข้อมูล
เหล่ำนี้เพ่ือเรียกร้องให้เกิดกำรเอำผิดกับผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบได้ในกรณีที่มีควำมผิดปกติเกิดขึ้นกับโครงกำรก่อสร้ำง ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ลดข้อผิดพลำด และเพ่ิมควำมคุ้มค่ำในกำรใช้งบประมำณในอนำคต ทั้งนี้ CoST ได้ก ำหนดให้คณะท ำงำนตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบข้อมูลโครงกำรต่อ MSG 
 กำรด ำเนินกำรโครงกำร CoST ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องตำมหลักเกณฑ์ที่ CoST ก ำหนดที่ส ำคัญประกำรหนึ่งคือ กำรก ำหนดให้ต้องมีระบบกำร
เปิดเผยข้อมูลโครงกำรก่อสร้ำงที่เข้ำร่วมโครงกำร CoST โดยปัจจุบันได้พัฒนำระบบเปิดเผยข้อมูล CoST ในลักษณะของ Web Application จัดวำงไว้บนระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e- GP) เพ่ืออำศัยใช้งำนเครื่องแม่ข่ำยและพ้ืนที่ในกำรจัดเก็บข้อมูลของระบบ e-GP ซึ่งขณะนั้นมีโครงกำรที่เข้ำร่วม CoST และต้องเปิดเผยข้อมูลบน
ระบบเพียง 12 โครงกำรเท่ำนั้น ต่อมำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2562 โครงกำร CoST ได้ขยำยออกไปยังท้องถิ่นมำกขึ้นจนมีโครงกำรประมำณ 300 โครงกำร และประกอบ
กับมีแนวโน้มที่คณะกรรมกำรควำมร่วมมือป้องกันกำรทุจริต ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 จะน ำโ ครงกำร CoST เข้ำเป็นวิธีกำร
หนึ่งเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐตำมมำตรำ 17 วรรค 2 ทั้งนี้ หำกมีกำรประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำให้โครงกำรก่อสร้ำงของ
หน่วยงำนภำครัฐที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกโครงกำรต้องด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมแนวทำงของ CoST จะมีโครงกำรก่อสร้ำงเข้ำสู่ระบบของ CoST 
จ ำนวนมำก เกือบ 200,000 โครงกำรต่อปี ขณะที่ระบบปัจจุบันมีปัญหำหลำยด้ำนได้แก่ ระบบไม่ได้ออกแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่วิเครำะห์ได้ทำงสถิติ ท ำให้ไม่สำมำรถ
แสดงผลข้อมูลแบบ Infographic ส่งผลให้ข้อมูลขำดควำมน่ำสนใจ พ้ืนที่ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลมีจ ำกัดท ำให้ส่วนรำชกำรไม่สำมำรถแนบไฟล์ข้อมูลที่เปิดเผยได้โดยตรง ต้องใช้เว็บฝำก
ไฟล์ฟรีมำวำงลิงค์ไว้แทนกำรแนบไฟล์ ไม่สำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำของโครงกำรหรือกำรบริหำรสัญญำได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน เป็นต้น 
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 2) วัตถุประสงค์ 
ระบบ CoST ที่จัดท ำขึ้นใหม่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพและตอบสนองต่อควำมต้องกำรในกำรเปิดเผยข้อมูล  กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน        กำรสร้ำงระบบ

รำยงำนผลและประเมินผลโครงกำร รวมถึงสำมำรถน ำไปสู่กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ สร้ำงมำตรฐำนกำรงำนก่อสร้ำงแต่ละประเภทได้อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ ซึ่งแตกต่ำงจำกระบบ
เดิมที่ได้มีกำรพัฒนำระบบเพ่ือรองรับกำรเปิดเผยข้อมูลของเจ้ำของโครงกำร แต่ทว่ำยังไม่สำมำรถที่จะน ำไปสู่กำรวิเครำะห์หรือแสดงผลข้อมูลสู่สำธำรณะในรูปแบบที่เข้ำใจได้ง่ำย 
ดังนั้น จึงจ ำเป็นจะต้องมีกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร โดยเน้นให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลของเจ้ำของโครงกำร กำรแสดงผลข้อมูลในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำยในเชิงกรำฟ หรือตำรำง
เปรียบเทียบ และส่วนที่ส ำคัญคือกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน (Stakeholder) โดยเฉพำะประชำชน ที่จะสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรติดตำม หรือแจ้งปัญหำของโครงกำร  
ผ่ำน Mobile Application จำกโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงเป็นระบบที่จะท ำให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถน ำไปวิเครำะห์และประยุกต์ใช้งำนได้เต็มประสิทธิภำพ ประกอบกับสำมำร ถน ำ
รำยละเอียดข้อมูลบำงโครงกำรจำกระบบ CoST ซึ่งเป็นโครงกำรที่มีกำรจัดท ำข้อตกลงคุณธรรมด้วยไปให้ผู้สังเกตกำรณ์เพ่ือใช้ประกอบกำรสังเกตกำรณ์ตำมข้อตกลงคุณธรรมได้
ด้วย 

โดยจ ำเป็นจะต้องมีแพลตฟอร์ม (Platform) ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรข้ำงต้น ซึ่งจะพัฒนำบนสถำปัตยกรรม Virtual Machine ดังนี้ 
1. ปรับแก้หน้ำเว็บ CoST และปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรแสดงผล (User Interface) ดังนี้ 

(1) ปรับแก้หน้ำแรก ของเว็บ CoST 
(2) ปรับแกห้น้ำจอกำรค้นหำโครงกำร CoST โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบในกำรค้นหำ และกำรแสดงผล เพ่ือรองรับปริมำณข้อมูลที่เพ่ิมข้ึน 
(3) เพ่ิมหน้ำจอกำรแสดงข้อมูลของแต่ละโครงกำร ในรูปแบบ Infographic 

2. ส่วนกำรรับข้อมูลจำกประชำชน  
(1) สำมำรถรับข้อมูลจำกประชำชนโดยกำร Upload file หรือ ข้อควำมร้องเรียนได ้
(2) ผู้ดูแลระบบ CoST จะต้องสำมำรถท ำกำรตรวจสอบข้อมูลจำกที่ประชำชนส่งมำ เพ่ืออนุญำตให้น ำข้อมูลไปแสดงผลทำง website ได ้
(3) พัฒนำหน้ำจอส ำหรับแสดงข้อมูลที่ประชำชนร้องเรียน  

3. กำรน ำเข้ำข้อมูลจำกระบบงำน e-GP ในลักษณะแบบ Batch 
(1) ปรับปรุงกำรน ำเข้ำข้อมูลแบบ Batch ให้สำมำรถรองรับปริมำณข้อมูลที่เพ่ิมข้ึนได้ 
(2) เพ่ิมช่องทำงกำรน ำเข้ำข้อมูลจำกระบบ e-GP 

4. พัฒนำเพิ่มกำรรับข้อมูลจำกหน่วยงำนรำชกำร เช่น ควำมคืบหน้ำของโครงกำร กำรบริหำรสัญญำ 
5. พัฒนำเพิ่มให้หน่วยงำนรำชกำรสำมำรถ Upload file ในรูปแบบ PDF และ VDO หรือ Clip ได ้
6. พัฒนำกำรแสดงผลข้อมูล ในส่วนที่เป็นกำรน ำเข้ำข้อมูลเพิ่มเติมจำกระบบ e-GP และหน่วยงำนรำชกำร 
7. ท ำสถิติข้อมูล โดยแสดงในรูปแบบกรำฟ เช่น กำรแสดงจ ำนวนผู้เข้ำร่วมเสนอรำคำของแต่ละโครงกำรตำมเงื่อนไข แสดงจ ำนวนโครงกำรในแต่ละภูมิภ ำคหรือแต่

ละจังหวัด จ ำนวนโครงกำรของผู้ชนะกำรเสนอรำคำในแต่ละภูมิภำคหรือแต่ละจังหวัด 
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8. พัฒนำระบบ Mobile Application แบบ Responsive ที่ใช้ในกำรรับเรื่อง กำรรำยงำนผล และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้สำมำรถประยุกต์ใช้ได้ทั้งเจ้ำของโครงกำร 
ภำคประชำชน และเจ้ำหน้ำที่ 

9. น ำเข้ำข้อมูลบำงรำยกำรของโครงกำร Integrity Pact: IP เพ่ือบริหำรจัดกำรระบบร่วมกับข้อมูลของ โครงกำร CoST  
 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ด ำเนินกำรจ้ำงเพื่อพัฒนำระบบโครงกำร CoST             
มีกำรออกแบบระบบ             
มีกำรพัฒนำระบบและมีกำรจัดท ำส่วนแสดงผลระบบ             
ถ่ำย โอนข้อมูลจำกระบบเดิมมำยั งระบบใหม่  และ
ด ำเนินกำรทดสอบระบบ 

            

มีกำรจัดอบรมกำรใช้งำนระบบให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง             
 
 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
 ขอรับจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยใช้วงเงินตำมแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูปที่ 2 
ด้ำนกำรป้องปรำม ข้อ 3.5 จ ำนวน 19,209,900 บำท  
 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ นำงสำวรัตนำวลี  โรจนำรุณ ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยกำรจัดซื้อโดยรัฐระหว่ำงประเทศ 
หน่วยงาน  กรมบัญชีกลำง   
โทรศัพท์  0 2127 7431   Email pppd@cgd.go.th 
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2.46 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) (กรมบัญชีกลาง) 

    1) หลักการและเหตุผล 

โครงกำรข้อตกลงคุณธรรมได้ด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมี 79 โครงกำร โดยแต่ละโครงกำรเป็นโครงกำรขนำดใหญ่มีมูลค่ำเกิน 1,000 ล้ำน
บำท มีระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 3 – 5 ปี ส่งผลให้เอกสำรต่ำงๆ ของแต่ละโครงกำรที่เข้ำร่วมข้อตกลงคุณธรรม เช่น เอกสำรโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เอกสำรประวัติและกำร
คัดเลือกผู้สังเกตกำรณ์ เอกสำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร เอกสำรรำยงำนของผู้สังเกตกำรณ์ที่ต้องจัดส่งทุกเดือน เอกสำรเบิกจ่ ำยค่ำตอบแทนของผู้
สังเกตกำรณ์ มีเป็นจ ำนวนมำก จึงส่งผลให้กำรสืบค้นข้อมูลรำยกำรต่ำงๆ ข้ำงต้นล่ำช้ำและยุ่งยำก มีภำระในกำรจัดเก็บเอกสำร และยังส่งผลให้กำรประมวลผลข้อมูลเพ่ือน ำมำ
วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน วิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือจัดท ำงบประมำณส ำหรับจ่ำยค่ำตอบแทน กำรบริหำรจัดกำรผู้สังเกตกำรณ์เพ่ือลงโครงกำรเ ป็นไปอย่ำงล่ำช้ำและไม่มี
ประสิทธิภำพ ประกอบกับเจ้ำหน้ำที่ของกรมบัญชีกลำงที่รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนข้อตกลงคุณธรรมมีอยู่อย่ำงจ ำกัด จึงควรมีระบบงำนขึ้นมำเพ่ือรองรับกระบวนกำรด ำเนินงำน
โครงกำรข้อตกลงคุณธรรม ที่ช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ไม่ว่ำจะเป็นผู้สังเกตกำรณ์ องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ผู้ประกอบกำร 
เจ้ำหน้ำที่ของกรมบัญชีกลำง สำมำรถเข้ำมำใช้งำนระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองส่งข้อมูล ส่งเอกสำรผ่ำนทำงระบบ ทดแทนกำรด ำเนินงำนโดยใช้กระดำษ  รวมถึงเมื่อ
ฐำนข้อมูลมีควำมครบถ้วนสำมำรถน ำข้อมูลไปประมวลผล วิเครำะห์และแสดงผลในรูปแบบสถิติและ Infographic เพ่ือเปิดเผยให้ประชำชนเข้ำมำติดตำมได้ เป็นกำรสร้ำงควำม
โปร่งใสให้กับโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เข้ำร่วมโครงกำรข้อตกลงคุณธรรมได้อีกด้วย อีกทั้งระบบยังช่วยลดภำระในกำรจัดเก็บเอกสำรและท ำใ ห้กระบวนงำนมีควำมรวดเร็วและ
ประสิทธิภำพมำกขึ้นด้วย 
 2) วัตถุประสงค์ 

(1) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโครงกำรข้อตกลงคุณธรรม (IP) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนให้กับทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้สังเกตกำรณ์ องค์กรต่อต้ำนคอร์รัป
ชัน (ประเทศไทย) หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ผู้ประกอบกำร และเจ้ำหน้ำที่ของกรมบัญชีกลำง  

(2) ลดกำรใช้กระดำษและลดระยะเวลำกระบวนกำรด ำเนินงำนให้สั้นลง กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรข้อตกลงคุณธรรมเกิดประสิทธิภำพมำกข้ึน 
(3) เพ่ือให้ได้ฐำนข้อมูลกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงคุณธรรมทั้งหมดที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์ ซึ่งสำมำรถน ำไปวิเครำะห์หรือประมวลผลทำงสถิติ และ Infographic 

ได้ ได้แก่ เอกสำรโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เอกสำรประวัติและกำรคัดเลือกผู้สังเกตกำรณ์ เอกสำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร เอกสำรรำยงำนของผู้สังเกตกำรณ์
ที่ต้องจัดส่งทุกเดือน เอกสำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนของผู้สังเกตกำรณ์ 

ขอบเขตการพัฒนาระบบงาน 
1. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโครงกำรที่ได้รับเลือกให้จัดท ำข้อตกลงคุณธรรม (IP) ดังนี้ 

1.1 มีระบบกำรลงทะเบียนของผู้ใช้งำน (Registration) ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ, เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนภำครัฐ, ผู้สังเกตุกำรณ์ 
1.2 สำมำรถท ำกำรตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งำนกับส ำนักงำนทะเบียนรำษฏร์ กรมกำรปกครอง (กระทรวงมหำดไทย) 
1.3 มีระบบจ ำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้งำน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ผู้สังเกตกำรณ์ และกรมบัญชีกลำง รวมถึงมีฐำนข้อมูลทะเบียนประวัติ

กำรใช้งำน 
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2. สำมำรถท ำกำรคัดกรองและเลือกผู้สังเกตกำรณ์ โดยกำรค้นหำคุณสมบัติของผู้สังเกตกำรณ์ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดของแต่ละโครงกำร โดยที่   ผู้สังเกตกำรณ์ 1 คน
สำมำรถสังเกตกำรณ์ ได้สูงสุดพร้อมกันไม่เกิน 4 โครงกำร 

3. สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลของโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ งำนก่อสร้ำง ขนำดใหญ่ที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสู่กระบวนกำรข้อตกลงคุณธรรมและรำย งำนผลของผู้
สังเกตกำรณ์ รำยงำนผลของหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ทัง้ในรูปแบบไฟล์เอกสำร และรูปแบบภำพถ่ำย 

4. มีระบบแจ้งเตือนเรื่องรำยงำนและน ำส่งข้อมูลแจ้งเตือนผ่ำนอีเมลล์  
5. มีระบบบันทึกรำยงำนกำรเข้ำสังเกตกำรณ์ของผู้สังเกตกำรณ์ และเชื่อมโยงกับกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนของผู้สังเกตกำรณ์ 
6. มีรำยงำนแสดงผลแก่เจ้ำหน้ำที่ มีกำรวิเครำะห์ผลข้อมูลในรูปแบบสถิตแิละเปิดเผยข้อมูลบำงส่วนแก่สำธำรณะชนในรูปแบบ Infographic 

 
 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ด ำเนินกำรจ้ำงเพื่อพัฒนำระบบ             
มีกำรออกแบบระบบ             
มีกำรพัฒนำระบบและมีกำรจัดท ำส่วน
แสดงผลระบบ 

            

ถ่ำยโอนข้อมูลจำกระบบเดิมมำยังระบบ
ใหม่ และด ำเนินกำรทดสอบระบบ 

            

มีกำรจัดอบรมกำรใช้งำนระบบให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

            

 
 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 

ขอรับจัดสรรงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยใช้วงเงินตำมแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูปที่ 6 
: กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันกำรทุจริตทุกขั้นตอน จ ำนวน 26,259,900 บำท  

 
 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชือ่ นำงสำวรัตนำวลี  โรจนำรุณ ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยกำรจัดซื้อโดยรัฐระหว่ำงประเทศ 
หน่วยงาน  กรมบัญชีกลำง   
โทรศัพท์  0 2127 7431   Email pppd@cgd.go.th 
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2.47  โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าเพื่อรองรับการรับช าระหนี้เงินกู้ยืมตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 
 2560 (กรมบัญชีกลาง)                                                              
    1) หลักการและเหตุผล 

      ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ได้ขอควำมร่วมมือให้กรมบัญชีกลำงด ำเนินกำรพัฒนำ/ปรับปรุง โครงกำรระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำง
ประจ ำให้รองรับพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ก ำหนดให้ “ให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลทั้งภำครัฐและเอกชน 
ผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎำกร มีหน้ำที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของผู้จ่ำยเงินได้ 
พึงประเมินดังกล่ำว เพ่ือช ำระเงินกู้ยืมคืนตำมจ ำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทรำบโดยให้น ำส่งกรมสรรพำกรภำยในก ำหนดระยะเวลำน ำส่งภำษีเงินได้หั ก ณ ที่จ่ำย ตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพำกรประกำศก ำหนด” เพ่ือให้สำมำรถน ำส่งเงินเพ่ือช ำระเงินกู้ยืมให้ กยศ. โดยตรง ผ่ำนกรมสรรพำกร 
ตำมกฎหมำยที่ ก ำ หนด                                                                                                                                                              .   
       ปัจจุบันหน่วยงำนภำครัฐมีกำรจ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำผ่ำนโครงกำรระบบจ่ำยตรงเงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของกรมบัญชีกลำง . 
(e-Payroll) ซึ่งเป็นระบบงำนที่กรมบัญชีกลำงจัดท ำขึ้นมำเพ่ือให้ส่วนรำชกำรทุกแห่งเข้ำมำใช้งำนร่วมกันในระบบงำนที่เป็นมำตร ฐำนเดียวกัน และเป็นระบบกำร
บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้ำนบุคลำกรภำครัฐ เพ่ือใช้ส ำหรับกำรจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน โดยจ่ำยตรงจำกกรมบัญชีกลำงเข้ำบัญชี
เงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของทุกส่วนรำชกำร ซึ่งปัจจุบันระบบ e-Payroll รองรับกำรบริหำรจัดกำรหนี้สินบุคคลที่ 3 ของผู้รับ
เงินเดือน/ค่ำจ้ำง เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กำรผ่อนช ำระหนี้กับธนำคำร เป็นต้น ในกรณีที่ส่วนรำชกำรประสงค์จะหักเงินเพ่ือช ำระหนี้บุคคลที่ 3 โดยควำมยินยอมของ
ข้ ำรำชกำร/ลู กจ้ ำ งประจ ำ  จำกเ งินที่ ขอ เบิกจำกกรมบัญชีกลำง  ส่ วนรำชกำรจะท ำกำรบันทึก /น ำ เข้ ำข้อมูลหนี้ ตำมรูปแบบหนี้ บุ คคลที่  3  
ตำมท่ีกรมบัญชีกลำงก ำหนดโดยกรมบัญชีกลำงจะหักเงินออกจำกจ ำนวนเงินที่ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงแต่ละคนจะได้รับและโอนเงินที่หักไว้ทั้งจ ำนวน (รวมของทุกคน) เข้ำ
บัญชีเงินฝำกธนำคำรของส่วนรำชกำร เพ่ือให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรน ำเงินดังกล่ำวไปช ำระหนี้บุคคลที่ 3 ต่อไป   .                                                . 
      ดังนั้น กรมบัญชีกลำงจึงจ ำเป็นต้องพัฒนำ/ปรับปรุงระบบ e-Payroll เพ่ิมเติม เพ่ือให้กรมบัญชีกลำงสำมำรถแยกเงินในส่วนของกำรช ำระหนี้ กยศ. ออกมำจำก
หนี้บุคคลที่ 3 ที่จะต้องโอนให้ส่วนรำชกำร เพ่ือที่กรมบัญชีกลำงจะด ำเนินกำรโอนเงินจ ำนวนดังกล่ำวไปให้ กยศ. โดยตรง ผ่ำนกรมสรรพำกรตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ต่อไป                                                                                                             . 
 
 2) วัตถุประสงค์ 
         2.1 เพ่ือให้ระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำสำมำรถรองรับกำรหักเงินเดือนจำกส่วนรำชกำร และน ำส่งข้อมูลกำรหักเงินเดือนให้กับกอ งทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำได้โดยตรงผ่ำนกรมสรรพำกร                                                                                                                                . 
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         2.2 เพ่ือให้ระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำของกรมบัญชีกลำงสำมำรถเชื่อมโยงกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ และกรมสรรพำก ร เพ่ือใช้ใน
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้กู้ยืมที่อยู่ในระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกำรหักเงินเดือนของส่วนรำชกำร เพ่ือกำรช ำระหนี้ของเงินกู้ยืม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ                                                                                                                                           . 
         2.3 เพ่ือให้ผู้ใช้งำนของส่วนรำชกำร กรมบัญชีกลำง และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ กรมสรรพำกรสำมำรถเรียกใช้รำยงำนที่เกี่ยวข้ องกับกำรหัก
เงินเดือนของส่วนรำชกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรช ำระหนี้ของเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำจำกระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำได้โดยตรง ซึ่ง
รำยงำนดังกล่ำวจะต้องสนับสนุนกำรด ำเนินกำรทั้งในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและผลกำรด ำเนินกำรของแต่ละส่วนรำชกำร                               . 
         2.4 กำรฝึกอบรม                                                                                                                                                             . 

 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ2563 ปีงบประมำณ2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ระบุเฉพำะขั้นตอนส ำคัญ             
            

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
      4.1 วงเงินรวมทั้งสิ้น                 12,000,000 บำท (สิบสองล้ำนบำทถ้วน)                                                                                      . 
      4.2 แหล่งเงินที่ใช้                    กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ                                                                                                    . 
 
 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชือ่ นำยเกียรติณรงค์   วงศ์น้อย ต าแหน่ง  ที่ปรึกษำที่ปรึกษำด้ำนพัฒนำระบบกำรเงินกำรคลัง 
หน่วยงาน  กรมบัญชีกลำง   
โทรศัพท์  ๐-๒๑๒๗-7108   Email kiatnarong.won@cgd.go.th 

 
ชื่อ นำงสำวสุดจิตร    ลำภเลิศสุข ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ กรมบัญชีกลำง     
โทรศัพท์  ๐-๒๑๒๗-6561   Email sudjid.lap@cgd.go.th 

 
ชื่อ นำงสำวจิรพรรณ  ประภำทรง ต าแหน่ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำรพิเศษ  
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หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ กรมบัญชีกลำง     
โทรศัพท์  ๐-๒๑๒๗-๗227    Email jirapun.pra@cgd.go.th 
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2.48 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากรเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (กรมศุลกากร) 

1) หลักการและเหตุผล 

กรมศุลกำกรได้ด ำเนินกำรติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ SUN Fire V890 และ SUN Fire V๔๙๐ เพ่ือกำรเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบ Web Service ซึ่งยกเลิก
สำยกำรผลิตไปแล้วทั้ง ๒ รุ่นประกอบกับปริมำณงำนเพ่ือกำรเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมมำกข้ึนทุกปี เช่นระบบ e-Payment ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกับธนำคำร 
ผู้ให้บริกำร counter service ระบบ Pre-arrival Processing ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำยเรือเอกชน ระบบยำนพำหนะผ่ำนแดน ในกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติ กรมกำรขนส่งทำงบก ระบบ e-Registration ในกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กรมกำรปกครอง และกระทรวงกำรคลัง ดังนั้น เพ่ือให้  
กำรท ำงำนของระบบคอมพิวเตอร์ศุลกำกรในกำรเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบ Web Service สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวในกำรแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์บน Private Network หรือเครือข่ำย Internet รูปแบบ Web Service กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่เพ่ิมขึ้นในอนำคตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงจ ำเป็น 
ต้องจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็น Hardware และ Software เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพระบบคอมพิวเตอร์ศุลกำกรเพ่ือกำรเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบ  Web 
Service โดยให้สอดคล้องกับแนวนโยบำย Thailand 4.0 และ Digital Economy ของรัฐบำลไทย 

2) วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ Hardware และ Software ที่สำมำรถรองรับกำรเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบ Web Service กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 

 2.2 เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ประกอบกำรด ำเนินพิธีกำรน ำเข้ำ -ส่งออก กำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศได้รับอย่ำงสะดวกรวดเร็ว มีควำมน่ำเชื่อถือ 
และมีประสิทธิภำพและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 

 2.๓ เพ่ือปรับปรุงระบบศุลกำกรในกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับสนำมบินสุวรรณภูมิจำกเครื่องเดิมไปยังระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ศุลกำกรเพ่ือกำรเชื่อ มโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
แบบ Web Service รุ่นใหม่  

 2.๔ เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรดูแลกำรให้บริกำรแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงระบบศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์ภำยใน กับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์
กับภำยนอกได้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

 2.๕ เพ่ือบูรณำกำรและยกระดับยกระดับกระบวนกำรท ำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมศุลกำกรให้สำมำรถบริกำรพิธีกำรศุลกำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1.จัดท ำรำยละเอยีดคุณลักษณะเฉพำะโครงกำร             
2.กำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง             
3.ศึกษำ วิเครำะห์ และออกแบบระบบ             
4.พัฒนำติดตั้งระบบและทดสอบกำรใช้งำน             
5.อบรมผู้ใช้งำนและส่งมอบงำน             

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  

        จ ำนวนเงิน ๕๑,๕๐๐,๐00  บำท  (ห้ำสิบเอ็ดล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) ใช้เงินงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ.256๔ 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นำยสมบัติ  พัฒนมำศ ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
หน่วยงาน  ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมศุลกำกร 
โทรศัพท์  02-667-6008 Email   Sombat_pa@customs.go.th 
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2.49 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนา Digital Saving Bond (PhaseII) (สบน.) 

1) หลักการและเหตุผล 

เพ่ือออกแบบและพัฒนำต่อยอดกระบวนกำรจัดจ ำหน่ำยพันธบัตรออมทรัพย์ในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของกระบวนงำน ระบบโครงสร้ำง และกำรบริหำรข้อมูลที่สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีทำงกำรเงินในอนำคต 

2) วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือศึกษำและออกแบบกระบวนงำน ระบบ และโครงสร้ำงกำรจัดจ ำหน่ำยพันธบัตรออมทรัพย์ ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Saving Bond) เพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่ผู้ลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ ทั้งในส่วนของระบบกำรจ ำหน่ำยและกระบวนงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับออมทรัพย์ เหมำะสมกับกำรพัฒนำของเทคโนโลยีทำงกำรเงินใน
อีก 5 ปีข้ำงหน้ำ 
 2.2 เพ่ือศึกษำและออกแบบโครงสร้ำงกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับ Digital Saving Bond ที่รองรับกระบวนงำนตำมข้อ 2.1 เปรียบเทียบกับระบบกำรจัด
จ ำหน่ำยพันธบัตรออมทรัพย์ปัจจุบัน และจัดท ำแผนงำนเพ่ือต่อยอดงำนจัดจ ำหน่ำยพันธบัตรออมทรัพย์ที่เหมำะสมกับเทคโนโลยีทำงกำรเงินในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ 
 2.๓ เพ่ือศึกษำและออกแบบระบบกำรบริหำรข้อมูลหน้งกำรจ ำหน่ำยที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรต่อยอดงำนจัดจ ำหน่ำยพันธบัตรออมทรัพย์ 

3) ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1.ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรจ้ำงที่ปรึกษำ             
2. ลงนำมในสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ             
3.ด ำเนินกำรตำมสัญญำ และตรวจรับตำมงวดงำน             
4.อบรมผู้ใช้งำน             

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  

        เงินงบประมำณ จ ำนวน 6,000,000 บำท 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นำงสำวอุปมำ ใจหงส์ ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำตรำสำรหนี้  
หน่วยงาน  ส ำนักพัฒนำตรำสำรหนี้ ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ 
โทรศัพท์  0-2271-7999 ต่อ 5800 Email   upama@pdmp.go.th 
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2.50 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการบริหารการช าระหนี้ (DMTR) ระยะที่ 3 (สบน.) 

1) หลักการและเหตุผล 

จัดท ำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรกำรช ำระหนี้ภำครัฐ (รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ) ให้มีควำมทันสมัยง่ำยต่อกำรใช้งำน และรองรับระบบบริหำรกำรเงินกำรคลัง
ภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 

2) วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือรองรับระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
 2.2 เพ่ือจัดท ำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรกำรช ำระหนี้ภำครัฐ (รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ) ให้มีควำมทันสมัยง่ำยต่อกำรใช้งำน และปรับเปลี่ยนรูปแบบได้โดยไม่
ส่งผลต่อควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูลหลัก 
 2.๓ เพ่ือลดปริมำณงำนและควำมซ้ไซ้อนในกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ โดยลดขั้นตอนกำรจัดเก็บเอกสำรในรูปแบบกระดำษ (Paperless) เช่น ใบแจ้งหนี้ หนังสือรับรอง
กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยสัญญำเงินกู้ และประกำศต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรกู้เงิน เป็นต้น เพ่ือให้สำมำรถรองรับภำรกิจที่เพ่ิมเติม พร้อมทั้ งเพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน 
  2.4 เพ่ือขยำยกลุ่มผู้ใช้งำน (User) ให้หน่วยงำนภำยนอก เช่น เจ้ำหนี้ (นักลงทุนสถำบัน) และนำยทะเบียน (ธนำคำรแห่งประเทศไทย) เป็นต้น สำมำรถเข้ำใจงำนระบบใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องโดยก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมูลที่เหมำะสมได้ 
 2.5 เพ่ือขยำยช่องทำงกำรเข้ำใช้งำนผ่ำนมือถือ (Mobile Applications) ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่สำมำรถใช้งำนผ่ำนสมำร์ทโฟนได้สะดวกรวดเร็วและใช้งำน
นอกสถำนที่ได้โดยง่ำย 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1.ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง             
2. ลงนำมในสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำง             
3.ด ำเนินกำรตำมสัญญำ และตรวจรับตำมงวดงำน             
4.อบรมผู้ใช้งำน             

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  

        เงินงบประมำณ จ ำนวน 5,000,000 บำท 
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5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นำยธีรลักษ์ แสงสนิท ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกำรช ำระหนี้  
หน่วยงาน  ส ำนักบริหำรกำรช ำระหนี้ ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ 
โทรศัพท์  0-2265-8050 ต่อ 5600 Email   teeralak@pdmp.go.th 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

3.1 โครงการพัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยของกระทรวงการคลัง (สป.กค.)  

1) หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการและก าหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง ถือเป็นหนึ่งในหน้าที่หลักที่ส าคัญของ  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง  โดยในปัจจุบัน การบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลัง ได้มีการ
ด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการให้บริการของกระทรวงการคลังทั้งภายในและภายนอก เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ขาดตอน และปลอดภัย 

ด้วยระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ความเชื่อมโยงของระบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลังเป็นไปด้วยความยากล าบาก นอกจากนี้ปัญหาภัยคุกคาม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีรูปแบบที่หลากหลาย ทวีความรุนแรงและเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา รวมกับอุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคาม 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไม่ทันสมัย ทั้งหลายเหล่านี้ ส่งผลให้ การตอบสนองกับภัยคุกคามไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทันท่วงที อันอาจจะส่งผลก ระทบถึง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการของกระทรวงการคลังได้ 

2) วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้มีระบบเฝ้าระวัง ติดตาม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 

2.2 เพ่ือให้มีระบบตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รองรับกับปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

2.3 เพ่ือให้มรีะบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงการคลัง ที่มีความเสี่ยงสูง 
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3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

จัดซื้อจัดจ้าง                             
ศึกษา
สภาพแวดล้อม
และรวบรวม
ความต้องการ 

                            

วิเคราะห์และ
ออกแบบ 

                            

ติดต้ังและ
พัฒนา 

                            

ทดสอบ/
ปรับแก ้

                            

อบรม                             

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  

เงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นายบุญลือ จิตตคาม ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส่วนบริการระบบเครือข่าย 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
โทรศัพท์  02-126-5900 ต่อ 3612 Email  blue@mof.go.th 
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3.2 โครงการจ้างท่ีปรึกษาพัฒนานโยบายการก ากับดูแลและระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ และแผนบริหารความต่อเนื่อง  (กรมบัญชีกลาง)  

1) หลักการและเหตุผล 
กรมบัญชีกลาง ให้ความส าคัญเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศขององค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายก ากับดูแลระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมของกรมบัญชีกลาง เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เกิดความเชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูล ความพร้อมใช้ และการ
รักษาความลับต่อคู่ค้า โดยครอบคลุมนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security 
Controls) เพ่ือให้ผู้บริหารมั่นใจว่าระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม และการก าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบายการ
ก ากับดูแลระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างสอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยได้พัฒนาและปรับประยุกต์มาจากมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ และเพ่ือให้ระบบสารสนเทศขององค์กรมีความมั่นคงปลอดภัย เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่อง
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. ๔/๒๕๖๐ เรื่องมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนต วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพ่ือให้การด าเนินการต่าง ๆ มีความน่าเชื่อถือและมีความมั่นคงปลอดภัย และได้ทราบถึงประเด็นความเสี่ยงและ
ความม่ันคงปลอดภัยในการด าเนินการด้านสารสนเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาด าเนินการตรวจสอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพ่ือ
สามารถให้บริการตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง และบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และมีความต่อเนื่องในการให้บริการ  

2) วัตถุประสงค ์
๒.1 เพ่ือทบทวน ควบคุม และปรับปรุงแผนงานรองรับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานและเป็นไป

ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓  
๒.๒ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง เป็นไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. ๔/๒๕๖๐ 
เรื่องมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนต วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๒.๓ เพ่ือให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง สามารถบริหารจัดการและประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๔ เพ่ือทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติ มาตรการควบคุมภายในด้านสารสนเทศของกรมบัญชีกลางให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล 
๒.๕ เพ่ือตรวจสอบ ติดตาม และปรับปรุงการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันให้มีประ สิทธิผลมาก

ยิ่งขึน้ 
๒.๖ เพ่ือให้ระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางมีความม่ันคงปลอดภัยและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  
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3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1.ด าเนินการ
คัดเลือกและ
ท าสัญญา 

                            

2.จัดท า
แผนการ
ด าเนินงาน 

                             

3.ด าเนินการ
ตามแผนงาน 

                            

5.ตรวจรับ                             

 

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 4,800,000 บาท 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       
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3.3 โครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและป้องกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง) 

 1) หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลางได้มีการติดตั้งระบบเครือข่ายตั้งแต่ปี 2555 เป็นพ้ืนฐานของระบบเครือข่ายมาตรฐานแบบเดิม ซึ่งเทคโนโลยีของ

ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อีกท้ังรูปแบบของการบุกบุกโจมตีรวมทั้งภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีเพ่ิมข้ึนมากมายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการ
โจมตีแบบ DDoS attacks, Brute force attacks, Malware และ Emerging Threats เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดการโจมตีต่อระบบเครือข่ายและระบบงานฯ ของกรมบัญชีกลาง ส่งผล
ให้เกิดการหยุดชะงักของระบบเครือข่าย จนไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตและให้บริการระบบงานฯ ได้ จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงและเพ่ิมประสิท ธิภาพระบบเครือข่ายให้มี
เสถียรภาพและความปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้น  

ด้านการให้บริการระบบงานฯ หลักของกรมบัญชีลาง เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้เพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบงานดังกล่าว ส่งผลให้มีการใช้งานด้านเครือข่ายสูงขึ้นมากในอัตราการเติมโตประมาณ 3 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งอุปกรณ์เครือข่ายที่มีอยู่เดิมจะไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการระบบงานฯ อีกทั้งกรมบัญชีกลางมีระบบงานใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นจากภารกิจงานหลักเดิม เช่น ระบบการรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of 
Government) และ บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ซึ่งท าให้มีความต้องการด้านระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้สามารถให้บริการระบบงานฯ 
ทั้งหมดของกรมบัญชีกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ด้านนโยบายภาครัฐ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบหลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการ
ช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)  ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เพื่อพัฒนาระบบการช าระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบ
การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร ซึ่งจะน ามาสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน  การช าระเงิน (Payment Infrastructure 
Development) การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax System) การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งบูรณาการระบบสวัสดิการสังคม (Social 
Welfare) กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน และของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีวินัย 
คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงต้องมีการพัฒนาระบบช าระเงินของหน่วยงานภาครัฐให้เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  
ซึ่งต้องอาศัยระบบเครือข่ายและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพรองรับการให้บริการระบบงานฯ ต่างๆ ให้บรรลุภารกิจได้ 

โครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและป้องกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง จัดท าขึ้นเพ่ือทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่าย อุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย และเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องการการโจมตีจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี รองรับกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน  เช่นระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) และระบบงาน ePayment  
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 2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ส าหรับทดแทนอุปกรณ์เดิมและเพ่ิมประสิทธิภาพการรองรับปริมาณงานส าหรับระบบงานส าคัญ

ของกรม เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เป็นต้น     
2.2 เพ่ือป้องกันการโจมตีระบบเครือข่าย (Network Attack ) หรือเกิดคุกคามขั้นสูง (Advanced Threat) จากผู้ไม่ประสงค์ดีบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ที่ต้องการท าให้ระบบงานของกรม ไม่สามารถให้บริการได้ 
2.3 เพ่ือให้บริการด้านเครือข่ายข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยแก่ระบบงานฯ ตามภารกิจหลัก และระบบการรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment) 
2.4 เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ ขีดความสามารถด้านการเงินและการใช้จ่ายเงิน 
2.5 เพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย ทันสมัยตามเทคโนโลยี ในปัจจุบัน และลดความยุ่งยากซับซ้อนของระบบเครือข่าย 

 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดท าประมาณ
การงบประมาณ   

                            

2. จัดท า
รายละเอียดเสนอ 
คคค.  

                            

3.ศึกษา 
Requirement และ 
จัดท าร่าง TOR  

                            

4. ประกวดราคา 
และท าสัญญา  

                            

5.  บริษัท
ด าเนินการ   

                            

6.ทดลองใช้งาน
และตรวจรับ  

                            

 

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  จ านวนเงินทั้งสิ้น 9๕,๐00,000 บาท (เก้าสิบห้าล้านบาทถ้วน)  โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
256๑ 
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 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       

     ชื่อ  นายวิพัฒน์ ไกรเกียรติสกุล   ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน่วยงาน ส่วนเครือข่ายและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง          

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-7241     Email  vipat.kri@cgd.go.th        
  

mailto:vipat.kri@cgd.go.th
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3.4 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ของกรมบัญชีกลาง 
 (กรมบัญชีกลาง) 

 1) หลักการและเหตุผล 

กรมบัญชีกลาง ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรตามภารกิจของกรม โดยได้มีการจัดท าโครงการต่างๆ มากมาย โดยแต่ละ
ระบบต่างมีความเป็นเอกเทศของของตัวเอง ซึ่งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา ท าให้กรมบัญชีกลางมีนโยบายในการบูรณาการ
ระบบสารสนเทศต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้การพัฒนาสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่รวมกัน ลดความซ้ าซ้อ น อีกทั้งแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศกระบวนการทางด้านคลัง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพความพร้อมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ยุทธศาสตร์
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนวัตกรรมกระบวนการ การช าระเงิน การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียบ
และข้อบังคบัให้เอ้ือต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการการคลัง รวมถึงนโยบายการก้าวไปสู่กรมบัญชีกลาง 4.0 ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็น
กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) และประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนบริการให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และเบ็ดเสร็จภายในจุดเดียว จึงมีความจ าเป็นต้องทบทวนความต้องการเหล่านี้กับสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ให้สอดคล้อง
กับภารกิจหลัก และกระบวนการท างานของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของกระบวนการท างานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท าแนวปฏิบัติตามแนวคิดการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร ซึ่งจะครอบคลุมการออกแบบระบบสารสนเทศ (Application) และข้อมูล (Data) และเทคโนโลยี (Technology) ที่สอดคล้องกับภารกิจของ
กรมบัญชีกลาง แล้วท าการจัดท าแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กร เพ่ือใช้เป็นกรอบ
นโยบายในการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับนโยบาย Digital Government ต่อไป 

 2) วัตถุประสงค์ 

2.1 รวบรวมข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กร ในปัจจุบันของกรมบัญชีกลาง 

2.2 รวบรวมและสรุปความต้องการในการเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมกระบวนการท างานที่มีผลต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.3 สร้างสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต 

2.4 จัดท า Road Map ของการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมองค์กรจากปัจจุบันสู่อนาคต 
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 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

๑. ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
และท าสัญญา 

                            

๒.บริษัทส่ง
มอบงาน 

                            

๓. ตรวจรับงาน
งวด 

                            

4. ใช้งานจริง                             

 

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)   
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น               บาท                
               4.2   แหล่งเงินที่ใช้     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562           

 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       
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3.5 โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดท าแผนการย้ายและบริหารความเสี่ยงในการย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง) 
 1) หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กรมบัญชีกลางได้ด าเนินการโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง เพ่ือรองรับการย้าย Data Center และ
ระบบการสื่อสารของกรมบัญชีกลางออกไปสู่พ้ืนที่มั่นคงภายนอก และจะต้องด าเนินการย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์หลักปัจจุบันไปที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งใหม่ ซึ่งจะต้องศึกษา
และจัดท าแผนการย้ายและบริหารความเสี่ยงในการย้าย เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมบัญชีกลาง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กร จึงมีความจ าเป็นจะต้องจัดจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนการย้ายและบริหารความเสี่ยงในการย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง  
      
 2) วัตถุประสงค์ 
                ๒.๑  เพ่ือจัดท าแผนการย้ายและบริหารความเสี่ยงในการย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง     
               ๒.2  เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของกรมบัญชีกลาง           

 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

๑. ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
และท าสัญญา 

                            

๒.บริษัทส่ง
มอบงาน 

                            

๓. ตรวจรับงาน
งวด 

                            

4. ใช้งานจริง                             

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น               บาท                
               4.2   แหล่งเงินที่ใช้     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562           
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 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       
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3.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (Disaster Recovery Center) เพื่อรองรับระบบสารสนเทศตามภารกิจหลักของกรมบัญชีกลางให้รองรับระบบ
บ าเหน็จ บ านาญและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และระบบ AFMIS (กรมบัญชีกลาง)             
1) หลักการและเหตุผล 

ด้วยกรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการคลัง การบัญชี การพัสดุ การบริหารการรับ-จ่ายเงิน
ภาครัฐ ตามนโยบายภาครัฐ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมก็ได้จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบซอฟต์แวร์ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 ปี (จัดหาเมื่อปี 
2551) ส าหรับระบบบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ส่งผลให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่เดิมที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองของส านักงา นปลัด
กระทรวงการคลังไม่สามารถรองรับระบบบ าเหน็จ บ านาญ และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวได้ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมได้ด าเนินการโครงการจัดท า
ระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ กรมบัญชีกลาง (AFMIS) ซึ่งระบบดังกล่าวยังไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่กู้คืนได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองใด ประกอบ
กับระบบคอมพิวเตอร์ของทั้งสองโครงการดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ที่มีศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
ตามโครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (Disaster Recovery Center) ของกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ดังนั้น กรมจึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (Disaster Recovery Center) เพ่ือรองรับระบบสารสนเทศตามภารกิจหลักของกรมให้รองรับระบบบ าเหน็จ บ านาญ 
และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และระบบ AFMIS โดยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบงานเพ่ือรองรับภารกิจที่มี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นและปริมาณข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานของความมั่นคงปลอดภัย และความมีเสถียรภาพด้านการให้บริการตลอด เวลา เพ่ือสร้างความประหยัด
คุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดิน เพ่ือลดความเสี่ยง ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเกิดเ หตุการณ์จลาจล/ฉุกเฉินขึ้น เพ่ือ
ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuing Management) และมีความมั่นคงปลอดภัย และมิให้กระทบกับผู้รับบ าเหน็จ บ านาญ ผู้มีสิทธิ์/ผู้
อาศัยสิทธิ์/ทายาทของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมถึงการปฏิบัติงานภายในของกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะท าให้กรมเป็นหน่วยงานที่มี IT Governance  

2) วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองให้สามารถรองรับระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ที่เป็นภารกิจหลักของกรม เช่น ระบบบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ  

ค่ารักษาพยาบาล โครงการระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ กรมบัญชีกลาง (AFMIS) เป็นต้น ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
หรือเกิดจลาจล ฉุกเฉิน ในลักษณะ Warm Site เพ่ือให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuing Management) และมีความมั่นคงปลอดภัย 
เป็นที่น่าเชื่อถือของผู้ใช้บริการ (High Availability) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๙.๐๐                                       

๒.๒  เพ่ือให้สามารถลดระดับความเสี่ยงที่จะเกิดกับระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ที่เป็นภารกิจหลักของกรม เช่น ระบบบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการค่ารักษ าพยาบาล 
โครงการระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ กรมบัญชีกลาง (AFMIS) เป็นต้น ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด หรือเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นขึ้น กรมก็สามารถที่จะ
ลด/บรรเทาความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการได้ เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการให้บริการของกรมบัญชีกลางต่อส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ บุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ) ภาคเอกชน ผู้รับบ านาญ และประชาชน    
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๒.๓  เพ่ือยกระดับและรักษามาตรฐานการบริการระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางในการให้บริการกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ บุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ) ผู้รับบ านาญ ผู้มีสิทธิ์/ผู้อาศัยสิทธิ์/ทายาทของบุคลากรภาครัฐ ภาคเ อกชน และประชาชน 
รวมถึงการปฏิบัติงานภายในของกรมบัญชีกลาง              

๒.๔  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของกรมบัญชีกลาง                            

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
๑. ด าเนินการจัดซ้ือ
จัดจ้างและท าสัญญา 

                            

๒.บริษัทส่งมอบ
แผนการด าเนินงาน 
(30 วัน) 

                            

๓. ตรวจรับงานงวดที่ 
๑ 

                            

๔. บริษัทติดตั้งและส่ง
มอบ HW/SW ระบบ 
(120 วัน) 

                            

๕. ตรวจรับงานงวดที่ 
๒ 

                            

๖. บริษัทปรับแต่ง
ระบบ HW/SW ให้
ระบบสามารถรับ-ส่ง
ข้อมูลแบบ Database 
Replication และส่ง
มอบเอกสารระบบ
ทั้งหมด (140 วัน) 

                            

๗. ตรวจรับงานงวดที่ 
๓ 

                            

8. ทดลองใช้
ระบบงานและใช้งาน
จริง 
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น 97, 195,900 บาท (เก้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)      
               4.2   แหล่งเงินที่ใช้     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น    

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวจิรพรรณ  ประภาทรง   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ      

     หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน  1  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง          

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-๗227     Email  jirapun.pra@cgd.go.th        
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3.7 โครงการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ วิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความม่ันคงปลอดภัยและลักษณะพฤติกรรมที่อยู่ในข่ายผิดปกติ ส าหรับระบบจัดซื้อจัดจ้า งภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีพิเศษ (กรมบัญชีกลาง)             

 1) หลักการและเหตุผล 
เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของระบบ e-GP มีความครบถ้วนสมบูรณ์และพร้อมรับมือกับภัยคุกคามฯ อย่างทันท่วงที จึงมีแนวคิดที่จะ

ด าเนินการจ้างทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีประสบการณ์ในด้านการเฝ้าระวัง  ตรวจจับภัยคุกคาม และลักษณะพฤติกรรมที่อยู่ในข่ายผิดปกติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ 
การให้บริการ (Detect) รวมถึงสามารถตอบสนองต่ออุบัติการณ์   ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ วิเคราะห์ ควบคุม  
มาวางแผนรับมือ และด าเนินการป้องกันภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพในล าดับต่อไป (Respond) 
 2) วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือเฝ้าระวัง วิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยและลักษณะพฤติกรรมที่อยู่ในข่ายผิดปกติส าหรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( Security and 
Anomaly Behavior Monitoring)  

2.2  เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับตอบสนองต่ออุบัติการณ์ (Emergency Incident Response) ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการรับมือหรือแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ  

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

จัดซื้อจัดจ้าง                             
เฝ้าระวัง
ระบบฯ 

                            

ตรวจรับ                             
 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 1,420,000 บาท 
 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           
     หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง                 
     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       
     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ      
     หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              
     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th      
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3.8 โครงการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล (สคร.) 

1) หลักการและเหตุผล 
สคร. ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการด าเนินงานของ สคร. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร.  

มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องใน
สภาวะวิกฤต “Business Continuity Plan (BCP)” ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบาย 
และแนวปฏิบัติในการจัดท าแผนการส ารองข้อมูลระบบสารสนเทศ นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดท าแผนเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรณีฉุกเฉิน 

2) วัตถุประสงค์ 
 มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

๑. จัดท าร่างนโยบายและแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 

1.๑ ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  

๑.2. ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดท า
แผนการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต 
“Business Continuity Plan (BCP)” ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑.3 ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดท า
แผนการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.4 ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดท า
แผนการส ารองข้อมูลระบบสารสนเทศ 

๑.5 ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดท า
แผนเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรณีฉุกเฉิน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

๒. ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 

๒.1 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  

2.๒ นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดท าแผนการ
บริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต “Business 
Continuity Plan (BCP)” ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.3 นโยบายและแนวปฏิบั ติ ในการจัดท า
แผนการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.4 นโยบายและแนวปฏิบั ติ ในการจัดท า
แผนการส ารองข้อมูลระบบสารสนเทศ 

๒.5 นโยบายและแนวปฏิบัติ ในการจัดท าแผน
เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรณีฉุกเฉิน 

                            

 

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไม่ใช้เงินงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่ใช้เงินงบประมาณ 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ   นางสาวภัทรา นิยะถิรกุล     ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
โทรศัพท์  02- 298 -5880 ต่อ 2178    Email      patra_n@sepo.go.th 
ชื่อ   นายกรินทร์ ศิริพัฒน์พิบูลย์    ต าแหน่ง     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
โทรศัพท์  02- 298 -5880 ต่อ 2173    Email      Karin_s@sepo.go.th 
ชื่อ   นางสาวกรรวีร์ จารุรังสรรค์   ต าแหน่ง     นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
โทรศัพท์  02- 298 -5880 ต่อ 2175    Email      kanrawee_j@sepo.go.th 

mailto:kanrawee_j@sepo.go.th
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3.9 ขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส าหรับระบบงานหลักกรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง) 

    1) หลักการและเหตุผล 

  กรมบัญชีกลางได้ด าเนินโครงการสร้างอาคารศูนย์หลักคอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณปี ๒๕๖๒ จึงมีความจ าเป็นต้องขอรับ
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการขนย้าย โดยจะมีการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบงานหลักกรมบัญชีกลาง ได้แก่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  , ระบบจ่ายตรงเงินเดือน (e-Payroll) , ระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension)…. 
 2) วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้กรมบัญชีกลางสามารถให้บริการระบบงานหลัก ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลางแห่งใหม่ อย่างมีประสิทธิผลส าหรับการตอบสนองด้านความ
ต้องการในการด าเนินงานทางธุรกิจของกรมบัญชีกลาง  

 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าประมาณการงบประมาณ               
2. จัดท ารายละเอียดเสนอ คคค.             
3. ศึกษา Requirement และ จัดท าร่าง TOR               
4. ประกวดราคา และท าสัญญา               
5 บริษัทด าเนินการ               
6. ทดลองใช้งานและตรวจรับ             

    4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
  เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ 2563 จ านวนเงิน 10 ,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)  
 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ  นางสาวสุดจิตร ลาภเลิศสุข   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ     
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง              

        โทรศัพท์ 0-2127-7150     Email  sudjid.lap@cgd.go.th 
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3.10 โครงการระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูล Log ส าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) กรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง) 

    1) หลักการและเหตุผล 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของกรมบัญชีกลางทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ซึ่งในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ส านักงานคลังเขต ๙ แห่ง ส านักงานคลัง ๗๖ แห่ง โดยท าการควบคุมดูแล และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานและระบบ
เครือข่ายให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย  โดยมีระบบงานที่ให้บริการส าคัญดังนี้ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ระบบ
บ าเหน็จบ านาญ  ระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ระบบการรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ ( e-Payment Portal of 
Government) เป็นต้น  

กรมได้ด าเนินโครงการสร้างอาคารศูนย์หลักคอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) และจะต้องมีการจัดวางระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ จัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายข้อมูลและสายสัญญาณเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการโอนย้ายการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบงานที่ส าคัญ จากสถานที่ปฏิบัติงานเดิม กระทรวงการคลัง เขตพญาไท ไปติดตั้งพร้อมให้บริการในอาคารศู นย์หลักคอมพิวเตอร์หลักของ
กรมบัญชีกลาง (Data Center) โดยยึดหลักการให้บริการระบบงานอย่างต่อเนื่อง (24 ชั่วโมง x 7 วัน) และจะต้องมีความปลอดภัยเป็นส าคัญ  

โครงการระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูล Log ส าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) กรมบัญชีกลาง จะเป็นการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ 
ส าหรับคอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) แห่งใหม่ โดยจัดหาระบบเครือข่ายที่เป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ทันสมัยรองรับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดหาระบบรักษา
ความปลอดภัยสารสนเทศที่ทันสมัยได้มาตรฐาน รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล Log ส าหรับระบบงาน (Web Application) เพ่ือให้การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ มีความ
มั่นคงปลอดภัยน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือให้ระบบงานฯ กรมบัญชีกลาง สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดังเช่นระบบเดิม ณ ปัจจุบัน และรองรับ
การขยายปริมาณงานได้อย่างรวดเร็ว 

 2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ส าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) แห่งใหม ่กรมบัญชีกลาง  
2.2 เพ่ือติดตั้งใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ให้มีความทันสมัยตามเทคโนโลยีในปัจจุบัน และให้รองรับกับปริมาณข้อมูล Log ของระบบงานฯ ใน

ปัจจุบัน  
2.3 เพ่ือให้บริการด้านเครือข่ายข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยแก่ระบบงานฯ ตามภารกิจหลักของกรม เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP), ระบบการรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal for Government), ระบบจ่ายตรงเงินเดือน, ระบบบูรณการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เป็นต้น 

2.4 เพ่ือตรวจสอบช่องโหว่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานฯ ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน Cyber Security 
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2.5 เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ ขีดความสามารถด้านการเงินและการใช้จ่ายเงิน 
2.6 เพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย ทันสมัยตามเทคโนโลยี ในปัจจุบัน และลดความยุ่งยากซับซ้อนของระบบเครือข่าย 
2.7 เพ่ือป้องกันข้อมูลของระบบงานสูญหายหรือน าออกไปภายนอกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและควบคุมผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความรัดกุมปลอดภัยตาม

นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสานสนเทศ 
 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการที่ด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าร่าง TOR และ เสนอขอ
อนุมัติจัดซ้ือ                         

2. ท าสัญญา                         

3. ส่ ง แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น 
ออกแบบระบบ และตรวจรับ                         

4. ส่ ง ม อ บ  Hardware แ ล ะ 
Software และตรวจรับ                         

5. อบรม ทดองใช้งาน และตรวจ
รับ                         

 
 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
 วงเงินค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 60,340,000 (หกสิบล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยใช้เงิน
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย   ต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง            
หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง                 
โทรศัพท์ 0-2127-7196         
ชื่อ  นางสาวสุดจิตร ลาภเลิศสุข   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ            
หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง                 
โทรศัพท์ 0-2127-7225      
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3.11 โครงการบริหารจัดการระบบส ารองข้อมูล (กรมศุลกากร)  

1) หลักการและเหตุผล 

กรมศุลกากรได้มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้งานหลายระบบ โดยติดตั้งใช้งานภายในกรมศุลกากร เพ่ือรองรับการให้บริการผู้ ประกอบการ ผู้น าเข้า/ผู้ส่งออก 
ตัวแทนออกของ บริษัทสายการบิน ตัวแทนเรือ  ทั้งนี้เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานให้ก้าวไปสู่ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (TCES : Thai Customs 
Electronic Systems) อีกท้ังยังมุ่งพัฒนาระบบงานให้ก้าวไปสู่ระบบการค้าไร้เอกสาร (Paperless Trading) แต่ปัจจุบันยังไม่มีระบบส ารองข้อมูลที่สามารถรองรับระบบงาน
ต่างๆ ที่เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นการมีระบบส ารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจะท าให้ระบบงานพิธีการต่างๆของกรมศุลกากรสามารถท างานได้อย่างมี ประสิทธิภาพตลอดเวลา  
ไม่มีวันหยุด 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ระบบงานต่างๆ ของกรมศุลกากรมีระบบส ารองข้อมูล เพ่ือลดความเสี่ยงในการกู้คืน 
2.2 การมีระบบส ารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจะท าให้ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรสามารถรองรับการให้บริการได้ตลอดเวลา 
2.3 เพ่ือให้กรมศุลกากรการก้าวไปสู่ ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (TCES : Thai Customs Electronic Systems) ได้อย่างสมบูรณ์แบบในอนาคต 
2.4 เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและความม่ันใจในการให้บริการของกรมศุลกากรว่าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรสามารถให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

   4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  

        จ านวนเงิน 14,000,000  บาท  (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ใช้เงินนอกงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2562 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1.จัดท ารายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการ 

            

2.การจัดซ้ือ/จัดจ้าง             
3.ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ             
4.พัฒนาติดตั้งระบบและทดสอบการใช้งาน             
5.อบรมผู้ใช้งานและส่งมอบงาน             
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5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายสมบัติ  พัฒนมาศ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
หน่วยงาน  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร 
โทรศัพท์  02-667-6008 Email   Sombat_pa@customs.go.th 
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3.12 โครงการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (กรมศุลกากร) 

1) หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากกรมศุลกากรได้มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้งานหลายระบบ โดยติดตั้งใช้งานภายใน กรมศุลกากร เพ่ือรองรับการให้บริการแกผู่้ประกอบการ ผู้น าเข้า/

ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ บริษัทสายการบิน ตัวแทนเรือ ทั้งนี้เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานให้ก้าวไปสู่ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (TCES : 
Thai Customs Electronic Systems) อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาระบบงานให้ก้าวไปสู่ระบบการค้าไร้เอกสาร (Paperless Trading) ดังนั้นการจัดหาโครงการบริหารจัดการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือรองรับการให้บริการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ จะท าให้กรมศุลกากรมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการให้บริการ 
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้สามารถรองรับการพัฒนาระบบงานต่างๆ ของกรมศุลกากรที่จะเกิดขึ้นใน อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในลักษณะที่สามารถรองรับการให้บริการผู้น าเข้าส่งออก ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร  

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1.จัดท ารายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะโครงการ             
2.การจัดซ้ือ/จัดจ้าง             
3.ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ             
4.พัฒนาติดตั้งระบบและทดสอบการใช้งาน             
5.อบรมผู้ใช้งานและส่งมอบงาน             

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
        จ านวนเงิน 46,500,000 บาท (สี่สิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ใช้เงินนอกงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2562 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายสมบัติ  พัฒนมาศ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
หน่วยงาน  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร 
โทรศัพท์  02-667-6008 Email   Sombat_pa@customs.go.th 
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3.13 โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อความม่ันคงปลอดภัย (กรมศุลกากร) 

1) หลักการและเหตุผล 
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของภัยคุกคามต่างๆ นั้น จะทราบว่าภัยคุกคามต่างๆ  นั้นได้เพ่ิมจ านวนมากขึ้นและทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นกว่า เดิม ไม่ว่าจะเป็น มัลแวร์ 

ไวรัส  วอร์มและสปายแวร์ ซึ่งล้วนสร้างความเสียหายให้กับองค์กร หรือ หน่วย งานต่างๆ โดยที่ภัยคุกคามดังกล่าวได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการโจมตี  
ดังนั้น กรมศุลกากรจึงจ าเป็นต้องมีระบบที่สามารถป้องกันภัยคุกคามดังกล่าวเพ่ือให้ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมฯ สามารถท างานรองรับการให้บริการแก่ แก่ผู้ประกอบการ
และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้กรมศุลกากรมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทั้งในส่วน Hardware และ Software เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการ ป้องกันการบุกรุก 
และการโจมตีจากบุคคลภายนอก   
2.2 เพ่ือให้ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรสามารถรองรับการให้บริการได้ตลอดเวลา           

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1.จัดท ารายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะโครงการ             
2.การจัดซ้ือ/จัดจ้าง             
3.ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ             
4.พัฒนาติดตั้งระบบและทดสอบการใช้งาน             
5.อบรมผู้ใช้งานและส่งมอบงาน             

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  

        จ านวนเงิน 9,400,000.00  บาท(เก้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)  ใช้เงินนอกงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2562 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายสมบัติ  พัฒนมาศ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
หน่วยงาน  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร 
โทรศัพท์  02-667-6008 Email   Sombat_pa@customs.go.th 
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3.14 โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ระยะที่ 2 (กรมศุลกากร) 

1) หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันกรมศุลกากรได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนากระบวนการให้บริการพิธีการศุลกากรจากรูปแบบเอกสารมาเป็นรูปแบบระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์

แบบไร้เอกสาร (TCES : Thai Customs Electronic Systems) เกือบ 100% และได้มีการเพ่ิมช่องทางการให้บริการข้อมูลต่างๆ ผ่าน Web Site Smart Phone ในลักษณะ 
Mobile Application ทั้งนี้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ น าเข้า ส่งออก หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรในส่วนกลาง  
และส่วนภูมิภาค รวมถึงประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศของกรมศุลกากร และบริการที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้  

แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ภัยคุกคามจากอินเตอร์เน็ต เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ด้วยสาเหตุที่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางที่ใ ช้ในการติดต่อสื่อสาร 
และแลกเปลี่ยนของข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากเพราะมีความสะดวกรวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย จึงท าให้เป็นช่องทางที่มีความเสี่ยง หากมีผู้ไม่ ประสงค์ดีใช้ช่องทางดังกล่าว 
ในการบุกรุกโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ซึ่งนับวันจะยิ่งเพ่ิมจ านวนมากขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น มัลแวร์ ไวรัส วอร์มและสปายแวร์  
โดยล้วนสร้างความเสียหายให้กับองค์กร หรือ หน่วยงานต่างๆ ได้ และภัยคุกคามดังกล่าวได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการโจมตีอยู่ตลอดเวลา 

ดังนั้น เพ่ือให้กรมศุลกากรมีความพร้อมในการป้องกันการโจมตีระบบงานของกรมศุลกากรจาก  ผู้ไม่ประสงค์ดี รวมทั้งเพ่ือปกป้องสารสนเทศของกรมศุลกากร 
ให้มีความปลอดภัย กรมศุลกากรจึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันภัยดังกล่าว  

2) วัตถุประสงค์ 
เป็นการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทั้งในส่วน Hardware และ Software เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย

ของกรมศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการใช้งานของประชาชนทั่วไป ผู้น าเข้าสินค้า ผู้ส่งออกสินค้า ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้ตลอดเวลา             

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1.จัดท ารายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการ 

            

2.การจัดซ้ือ/จัดจ้าง             
3.ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ             
4.พัฒนาติดตั้งระบบและทดสอบการใช้งาน             
5.อบรมผู้ใช้งานและส่งมอบงาน             

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
        จ านวนเงิน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)  ใช้เงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2564 
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5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายสมบัติ  พัฒนมาศ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
หน่วยงาน  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร 
โทรศัพท์  02-667-6008 Email   Sombat_pa@customs.go.th 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล  

4.1 โครงการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง (MoF Cloud) (สป.กค.) 

1) หลักการและเหตุผล 
กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีระบบงานสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ

การเงินการคลังและเศรษฐกิจของประเทศ มีระบบงานส าหรับให้บริการประชาชนจ านวนมาก ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ระบบงานทั้งหมดสา มารถใช้งานได้อย่าง           
มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และมีความพร้อมในการใช้งาน ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีด้าน Cloud Computing มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
จึงมีความจ าเป็นจะต้องพัฒนาระบบ Cloud Computing ขึ้นเพ่ือรองรับกับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ รวมทั้งความต้องการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดและ 
เพ่ือบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลังให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง อีกทั้งยั งสามารถ          
ลดค่าใช้จ่ายในจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องของแต่ละหน่วยงานด้วย   

2) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลังให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการระบบ Cloud แก่หน่วยงานในสังกัด 
2. เพ่ือพัฒนาระบบ Cloud ของกระทรวงการคลังให้มีความทันสมัย มีความปลอดภัย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเทคโนโลยีดิจิทัล  
3. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานในสังกัด 
4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้มีองค์ความรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ Cloud  ของกระทรวงการคลัง 

    3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดท าโครงการเสนอคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลงั 

                    

2. รอรับการจัดสรรงบประมาณจากส านัก
งบประมาณ 

                    

3. ขออนุมัติหลักการจากหัวหน้าส่วน
ราชการ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

                    

4. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและท าสัญญา                     
5. ส่งมอบงาน                     
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 

เงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ  นายปริญญา ปรีดียานนท์ ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทรศัพท์  02-126-5900  ต่อ 3306 Email prinya@mof.go.th 
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4.2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและคอมพิวเตอร์ส ารองกระทรวงการคลัง (สป.กค.) 

1) หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะด าเนินการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งใหม่ ณ จังหวั ดปทุมธานี ซึ่งมี

ก าหนดแล้วเสร็จในปี 2562 ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนของระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการระบบงานต่าง ๆ และส่วนของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจ าเป็นต้องมีการจัดซื้อและติดตั้ง
ระบบเครือข่ายพ้ืนฐาน และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการให้บริการและการปฏิบัติงานของศูนย์คอมพิวเตอร์หลักดังกล่าว 

2) วัตถุประสงค์ 

2.1 จัดหาและติดตั้งระบบเครือข่ายพ้ืนฐานส าหรับอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยี  

2.2 มีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับปริมาณการใช้งานได้อย่างเพียงพอ และมีความยืดหยุ่น สามารถรองรับขยายตัวได้ในอนาคต   

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ขออนุมัติหลักการหัวหน้าส่วนราชการ 
และเสนออนุมัติแต่งตั้งกรรมการจดัซื้อ
จัดจ้าง 

                    

2. จัดท า และเสนออนุมัตริาคากลาง และ
ขอบเขตของงาน (TOR) 

                    

3. ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงนามใน
สัญญา 

                    

4. ส่งมอบงานโครงการ                     

    4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  

เงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นายปริญญา ปรีดียานนท์ ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
โทรศัพท์  02-126-5900 ต่อ 3306 Email  prinya@mof.go.th 
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4.3 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม (กรมธนารักษ์) 

1) หลักการและเหตุผล 

กรมธนารักษ์ได้มีการจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพ่ือเป็นการรองรับและสนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ ของกรมธนารักษ์แต่เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปีขึ้นไป มีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพต่ ารวมถึงผู้ผลิตได้ยกเลิกสายการผลิต
อะไหล่ทดแทนแล้ว กรมธนารักษ์ จึงจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ือทดแทนของเดิม ส าหรับรองรับและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์ 

2) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในระดับผู้ใช้งานทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปีขึ้นไป เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในภารกิจด้านที่ราชพัสดุ 

ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน และด้านบริหาร 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

๑. จัดท าTOR                             
๒. ด าเนินการ
ทางพัสดุ  

                            

3. บริษัท
คู่สัญญา
ด าเนินการ 

                            

4. ตรวจรับงาน                             

4) งบประมาณ  อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ระบบฯ เพื่อประมาณการงานงบประมาณท่ีใช้ 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นายพรชัย ควรประเสริฐ                                               . ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                                . 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง                                                                                                                                              
โทรศัพท์  ๐-๒๖๑๘-๖๓๓๘                                            .  Email  pornchaiku@treasury.go.th                                              . 
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4.4 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อจัดท าศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ (กรมธนารักษ์) 

1) หลักการและเหตุผล 
  กรมธนารักษ์ได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหลักในการด าเนินการตามภารกิจด้านต่างๆ ของกรมโดยได้พัฒนาระบบงานเพ่ือ
รองรับงานด้านต่างๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท าให้ปัจจุบันมีจ านวนระบบงานสารสนเทศ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจ านวนมาก ประกอบกับภารกิจตามนโยบายมีปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะภารกิจด้านการประเมินราคา อสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ต้องมีจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้งานเพ่ือรองรับระบบงานสารสนเทศดังกล่าวเป็นจ านวนมาก รวมถึงระบบสนับสนุนการท างานของเครื่องแม่ข่ายต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของศูนย์
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การบริการด้านสารสนเทศมีความต่อเนื่องมากท่ีสุด แต่เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันของกรมธนารักษ์มิได้ถูกออกแบบมาตั้งแต่ต้นเพ่ือใช้งาน
เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเป็นการเฉพาะ ประกอบกับมีพ้ืนที่จ ากัดมีความแออัดและไม่สามารถขยายเพ่ือรองรับระบบสารสนเทศและปริ มาณข้อมูลที่เพ่ิมมากขึ้นใน
อนาคต และอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงด้านกายภาพต่างๆ อาทิความเสี่ยงที่เกิดจากการจลาจล การชุมนุม การประท้วงและการบุกรุกสถานที่ ราชการและสามารถเข้าถึงเพ่ือหยุด
การท างานและท าให้เกิดความเสียหายต่อระบบฯ และการให้บริการได้โดยง่าย ความเสี่ยงด้านสาธารณูประโภคด้านพลังงาน อาทิระบบไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่มี
เสถียรภาพ เกิดเหตุไฟฟ้าดับ ไฟตกอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ของกรมธนารักษ์ขึ้นใหม่ ที่มีมาตร ฐานที่ถูกต้อง อยู่ในสถานที่และพ้ืนที่ที่
เหมาะสมด้านกายภาพต่างๆ อันจะส่งผลให้การให้บริการด้านสารสนเทศของกรมธนารักษ์มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคตซึ่ง
จะเป็นการขับเคลื่อนระบบฯ และภารกิจที่ส าคัญของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบนโยบายของรัฐบาลและกรอบยุทธศาสตร์ และตอบสนองต่อภารกิจที่ทางรัฐบาล
มอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2) วัตถุประสงค์ 

  สร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ของกรมธนารักษ์ในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม รวมถึงจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการท างานของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีม าตรฐานและทันสมัย 
จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบเครือข่ายและการเชื่อมโยงระบบฯ ต่างๆ เพ่ือให้สามารถรองรับระบบงานสารสนเทศต่างๆ ของกรมธนารักษ์ในปัจจุบันและใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดท า TOR                               
2. ด าเนินการ
ทางพัสดุ  

                            

3. บริษัทฯ 
ด าเนนิการตาม
สัญญา 

                            

4. ตรวจรับ
พัสดุ (งาน
จ้าง) 

                            

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 

 วงเงิน จ านวน 590,000,000  บาท  

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายพรชัย  ควรประเสริฐ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๘-๖๓๓๘ Email pornchaiku@treasury.go.th 
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4.5 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายระบบ Internet และ Intranet (กรมธนารักษ์) 

1) หลักการและเหตุผล 
  กรมธนารักษ์ได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหลักในการด าเนินการตามภารกิจด้านต่างๆ ของกรมโดยได้พัฒนาระบบงานเพ่ือ
รองรับงานด้านต่างๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท าให้ปัจจุบันมีจ านวนระบบงานสารสนเทศ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจ าวนมาก รวมถึงได้มีการเปิดให้บริการประชาชนสามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของกรม เพ่ือสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผ่านระบบเครือข่าย 
Internet ทั้งยังมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญให้กับประชาชนผ่านทาง Web Site ของกรมธนารักษ์ (www.treasury.go.th) ตามกรอบนโยบายของรัฐบาลและกรอบ
ยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ตลอดมา ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้ช่องทางการสื่อสารที่ใช้งานอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เกิดความล่าช้าในการเข้าถึงข้อมูล ดั งนั้นจึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงช่องทางการสื่อสารทั้งในส่วนของระบบเครือข่าย Intranet และระบบ Internet ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสามารถรองรับปริมาณการใช้งานที่เพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้ เพ่ือให้รองรับกรอบยุทธศาสตร์และตอบสนองต่อภารกิจที่ทางรัฐบาลมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2) วัตถุประสงค์ 

 จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงการใช้งานระบบเครือข่าย Intranet และ Internet พร้อมเช่าวงจรสัญญาณสื่อสารเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีช่องทางการ
สื่อสาร (Bandwidth) ที่เพียงพอในการใช้งานระบบสารสนเทศด้านต่างๆ ของกรมและการให้บริการกับ หน่วยงานราชการภายนอก ตลอดจนประชาชนผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร
ที่เก่ียวข้องกับกรมธนารักษ์ ผ่านทางเครือข่ายบริการ Internet 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จั ด ท า  
TOR   

                            

2. 
ด าเนินการ
ทางพัสดุ  

                            

3. บริษัทฯ 
ด าเนินการ
ตามสัญญา 
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4. ตรวจรับ
พัสดุ  (งาน
จ้าง) 

                            

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 

 วงเงิน 33,348,000 บาท 
 แหล่งเงิน เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ นายพรชัย  ควรประเสริฐ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๘-๖๓๓๘ Email pornchaiku@treasury.go.th 
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4.6 โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (กรมธนารักษ์) 

1) หลักการและเหตุผล 
 เป็นการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ออกแบบต้นแบบดวงตราก่อนการผลิตเหรียญกษาปณ์ และการออกแบบต้นแบบอาคารของกรมธนารักษ์ท่ีก่อสร้างใหม่ โดยการพิมพ์ต้นแบบ
ออกมาเป็นวัตถุต้นแบบ 3 มิติ โดยสามารถน าต้นแบบที่พิมพ์ไปผลิตชิ้นงานหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ 

2) วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์ 3 มิต ิเพ่ือใช้พิมพ์ต้นแบบดวงตราในการผลิตเหรียญกษาปณ์ และต้นแบบอาคารและสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 . จั ด ท า  
TOR  

                            

2 .
ด าเนินการ
ทางพัสดุ  

                            

3 . บ ริ ษั ท
ด าเนินการ
ตามสัญญา 

                            

4.ตรวจรับ
พัสดุ     

                            

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 

 วงเงิน 17,798,000 บาท  

 แหล่งเงิน เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (เงิน10%) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายพรชัย  ควรประเสริฐ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๘-๖๓๓๘ Email pornchaiku@treasury.go.th 
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4.7 โครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)           
1) หลักการและเหตุผล 

    1.1 ที่มา 
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่มีการชุมนุมประท้วง บุกรุกเข้ายึดสถานที่ราชการหลายแห่งรวมถึงกรมบัญชีกลาง กระทรวงก ารคลัง 

อย่างรวดเร็วระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีการตัดสาธารณูปโภคต่างๆ ของหน่วยงานราชการ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบน้ าประปา และ
ปิดระบบก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมบัญชีกลาง ไม่สามารถใช้งานได้ และเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางและ  
ส่วนราชการในกระทรวงการคลังไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ท างานได้ เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบงานราชการอย่างยิ่งยวดมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การบริหารจัดการด้านการคลัง การบัญชี การพัสดุ  การบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ ระบบสารสนเทศต่างๆ และฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ไม่สามารถเปิดให้บริการกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน บุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ) ผู้รับบ านาญฯ และประชาชน อย่างกว้างขวางอันเกิด
จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมบัญชีกลาง (ระบบคอมพิวเตอร์ ระ บบงานสารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายและการสื่อสาร) ไม่สามารถใช้งานได้ทันที และเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองดังกล่าวได้มีการยกระดับการชุมนุมประท้วงให้เข้มขน้ขึ้น ทั้งจากฝ่ายสนับสนุนและ
ฝ่ายต่อต้านรัฐบาล จนเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในกรุงเทพมหานคร และทวีความรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิต และมีการขยายการปิดล้อมและยึดสถานที่ราชการ 
เพ่ือบีบบังคับให้หน่วยงานราชการปิดท าการ ซึ่งท าให้ระบบคมนาคมภายในกรุงเทพมหานครติดขัด การเดินทางทั่วกรุงเทพมหานครไม่สะดวกและหรือหยุดชะงักต่อเนื่องไปถึง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับ กรมบัญชีกลางไม่มีศูนย์ส ารอง (Disaster Recovery Center) เพ่ือรองรับการเกิดสถานการณ์ไม่ปกติที่เกิดจากสิ่งที่เป็นภัยที่มิใช่
จากธรรมชาติ เช่น ความไม่สงบทางการเมือง    มีการชุมนุมประท้วงการบุกเข้ายึดสถานที่ราชการ รวมถึง ภัยทางธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยทาง
เทคโนโลยี และภัยจากการกระท าของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นจะส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก  ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ทันที กรมบัญชีกลาง
ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยประมาณ ๕-๑๐ วัน จึงสามารถเปิดให้บริการบางระบบงานเท่านั้น อีกทั้ง ในสถานการณ์ปกติรอบบริเวณกระทรวงการคลังก็มีการชุมนุมประท้วง
จากกลุ่มต่างๆ เช่น เกษตรกร คนพิการ เป็นต้น ซึ่งบางครั้งมีการปิดล้อมกระทรวงการคลังเฉลี่ยอย่างน้อย ๒ เดือนต่อครั้ง และเฉลี่ยอย่างน้อยครั้งละ ๑ – ๒ สัปดาห์และ
ปัจจุบัน กรมบัญชีกลางได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยการท างานของหน่วยงานต่างๆ ของกรมฯ เพ่ืออ านวยความสะดวก   กับการท างานของเจ้าหน้าที่และภารกิจหลักของ
กรมบัญชีกลางหลายระบบงาน เช่น ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ระบบบ าเหน็จ บ านาญและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบฐา นข้อมูลการคลังและ
เศรษฐกิจของจังหวัด ระบบรับ – ส่งข้อมูลการจ่ายเงินระหว่างกรมฯ กับธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยระบบงานต่างๆ เหล่านี้ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง
ที่สังกัดในส่วนกลางและต่างจังหวัดทั่วประเทศ รวมส่วนราชการต่างๆ ที่ใช้บริการในระบบงานเหล่านี้ด้วย เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวข้างต้นขึ้น กระทรวงการคลังก็
เป็นกระทรวงหนึ่งที่ถูกปิดล้อมและยึดสถานที่ กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง และตั้งอยู่ภายในบริเวณกระทรวงการคลัง เมื่อกระทรวงการคลัง
ถูกปิดล้อมและยึดสถานที่ กรมบัญชีกลางจึงถูกปิดล้อมและยึดสถานที่ด้วย สาธารณูปโภคต่างๆ ของกรมบัญชีกลางก็ถูกตัดขาด ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบงานต่างๆ 
ไม่สามารถท างานได้ตามปกติ ท าให้การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการและผู้ค้ากับภาครัฐต้องหยุดชะงักชั่วคราว ซึ่งเป็นเหตุผลให้หน่วยงานตระหนักและให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
เรื่องความปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลส าคัญที่เก็บไว้ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่อาจประเมินค่าได้ ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น  
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1.2 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น ท าให้กรมบัญชีกลางต้องหันกลับมาพิจารณาและตระหนักถึงภัยต่างๆ ดังเช่น ภัยธรรมชาติ/สถานการณ์   

ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (เหตุการณ์มหาอุทกภัยในกรุงเทพฯ และเขตเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๔) และภัยที่มิใช่จากธรรมชาติ (ความไม่สงบทางการเมืองที่มีการชุมนุมประท้วง เข้ายึด/ล้อม
สถานที่ราชการในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗) ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะกับหน่วยงานภาครัฐ และไม่มีผู้ใดและหรือหลักประกันใดๆ ที่สามารถบ่งชี้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกใน
ปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงต้องพิจารณาและตระหนักถึงภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมบัญชีกลาง (ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานสารสนเทศ และระบบเครือข่ายและการสื่อสาร) ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปและทวีความรุนแรง
มากขึ้นและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนยากที่จะตั้งรับในรูปแบบเดิม/ปัจจุบัน กรมบัญชีกลางจึงต้องวางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินการเพ่ือปกป้องทรัพย์สิน ของราชการ 
(Hardware Software and Information/Data) และลดความเสี่ยงที่จะขึ้นกับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมบัญชีกลาง (ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบงานสารสนเทศ และระบบเครือข่ายและการสื่อสาร)    และเมื่อหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบกับภารกิจหลักของกรมในระดับความรุนแรงที่สูงมาก ซึ่งแนวทาง
หนึ่งที่จะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการได้และหรือยอมรับได้ คือการย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DATA CENTER) ของกรมบัญชีกลางออกไปอยู่ใน
พ้ืนที่ที่มั่นคงปลอดภัยและจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัย เช่น ISO/IEC ๒๗๐๐๑ กรมบัญชีกลางจึงมีนโยบายและเล็งเห็น
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดหาสถานที่ใหม่ เพ่ือสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแทนศูนย์คอมพิวเตอร์เดิมที่ตั้งอยู่บริเวณชั้น ๑ ของกรมบัญชีกลางภายในกระทรวงการคลัง  
ซึ่งปัจจุบันนี้มีพ้ืนที่จ ากัดไม่สามารถขยายและรองรับการขยายงานของกรมบัญชีกลางได้อีก ทั้งไม่มีความปลอดภัยจากภัยเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต และเพ่ือให้ศูนย์
คอมพิวเตอร์หลัก และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมบัญชีกลาง (ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานสารสนเทศ และระบบเครือข่ายและการสื่อสาร) มีความปลอดภัย 
สามารถให้บริการระบบงานต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.3 ความเร่งด่วน และผลกระทบหากไม่ด าเนินโครงการ 
กรมบัญชีกลางจ าเป็นต้องมีศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ที่ตั้งอยู่พ้ืนที่ที่มั่นคงปลอดภัย และสามารถหลีกเลี่ยง/ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ไม่ปกติ อันเกิดจาก 

สิ่งที่เป็นภัยทั้งทางธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยที่มิใช่จากธรรมชาติ เช่น ความไม่สงบทางการเมือง การเข้ายึดสถานที่ราชการหรือการชุมนุมประท้วงจาก
กลุ่มต่างๆ รอบบริเวณพ้ืนที่กระทรวงการคลัง สามารถลดระดับความเสี่ยงที่เกิดจากภัยต่างๆ ที่จะเกิดกับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
การสื่อสาร (ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย) ให้มีโอกาสเกิดข้ึนได้น้อยที่สุด หรือเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นขึ้น กรมก็ไม่สามารถที่จะลด/บรรเทาความเสี่ยงนั้น
ให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการได้ เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการให้บริการระบบสารสนเทศของกรมบัญชี กลางต่อส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ บุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ) ภาคเอกชน ผู้รับบ านาญ 
 2) วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลางแห่งใหม่ในสถานที่ที่มีความปลอดภัยมั่นคง  และจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลด้านความม่ันคงปลอดภัย เช่น ISO/IEC ๒๗๐๐๑ 
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2.2 เพ่ือย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DATA CENTER) ของกรมบัญชีกลางออกไปอยู่ในพ้ืนที่ที่มั่นคงปลอดภัย เพ่ือหลีกเลี่ยง/ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ไม่ปกติ 
อันเกิดจากสิ่งที่เป็นภัยทั้งทางธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยที่มิใช่จากธรรมชาติ เช่น ความไม่สงบทางการเมือง การเข้ายึดสถานที่ ราชการหรือการชุมนุม
ประท้วงจากกลุ่มต่างๆ รอบบริเวณพ้ืนที่กระทรวงการคลัง  

2.3 เพ่ือให้กรมบัญชีกลางสามารถลดระดับความเสี่ยงที่เกิดจากภัยต่างๆ ที่จะเกิดกับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร (ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย) ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด หรือเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นขึ้น กรมก็ไม่สามารถที่จะลด/บรรเทาความเสี่ยงนั้นให้
อยู่ในระดับที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการได้ เพ่ือลดผลกระทบ   ที่จะเกิดขึ้นกับการให้บริการระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางต่อส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ บุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ) ภาคเอกชน ผู้รับบ านาญ และประชาชน 

2.4 เพ่ือรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานต่างๆที่เพ่ิมข้ึนตลอดเวลาตามภารกิจของกรมบัญชีกลาง 
2.5 เพ่ือยกระดับและรักษามาตรฐานการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางในการให้บริการกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ บุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ) ผู้รับบ านาญ ผู้มีสิทธิ์/ผู้อาศัยสิทธิ์/ทายาทของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมถึง
การปฏิบัติงานภายในของกรมบัญชีกลาง  

2.6 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของกรม   
 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

๑. ด าเนินการจัดซ้ือ
จัดจ้างและท าสัญญา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559-2562 ลง
นามในสัญญา 30 
พ.ค. 2559) 

                            

๒.บริษัทส่งมอบงาน                             
๓. ตรวจรับงาน                             
4. ใช้งานจริง                             
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 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น 561,883,000  บาท  (ห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)      
               4.2   แหล่งเงินที่ใช้     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59-2562    

 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       
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4.8 โครงการระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ส าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) กรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)  

1) หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากกรมบัญชีกลางด าเนินงานโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง ณ ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
ในปีประมาณ พ.ศ. ๒๕59 ซึ่งโครงการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และด าเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนการย้ายและบริหารความเสี่ยงในการย้ายศูนย์
คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการย้ายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และระบบงานแบบเบ็ด
จากศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลางไปที่ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงต้องจัดท าโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ิมเติม ส าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเตรียมท าโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) ได้แก่ ระบบเครือข่าย (Network Infrastructure) ที่ต้องมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมรวมทั้งการจัดการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเครือข่าย (Network Security) โดยไม่ให้เกิดผลกระทบในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมบัญชีกลาง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

2) วัตถุประสงค์ 

จัดหาระบบเครือข่าย (Network Infrastructure) และระบบการบริหารจัดการด้านความม่ันคงปลอดภัยระบบเครือข่าย (Network Security)  

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

๑. ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
และท าสัญญา 

                            

๒.บริษัทส่ง
มอบงาน 

                            

๓. ตรวจรับงาน
งวด 

                            

4. ใช้งานจริง                             

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น                            บาท            
               4.2   แหล่งเงินที่ใช้     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63             
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 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       
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4.9 โครงการย้ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง  
 จังหวัดปทุมธานี (กรมบัญชีกลาง) 

1) หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากกรมบัญชีกลางด าเนินงานโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง ณ ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
ในปีประมาณ พ.ศ. ๒๕59 ซึ่งโครงการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และด าเนินงานโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมเติม ส าหรับ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการย้าย
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และระบบงานแบบเบ็ดจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลางไปที่ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึง
ต้องจัดท าโครงการย้ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม่ให้เกิดผลกระทบในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมบัญชีกลาง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

2) วัตถุประสงค์ 

ย้ายโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครือข่าย อุปกรณ์ และเครื่องให้บริการทั้งหมดของระบบงานส าคัญของกรมบัญชีกลางไปยังสถานที่ใหม่ 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

๑. ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
และท าสัญญา 

                            

๒.บริษัทส่ง
มอบงาน 

                            

๓. ตรวจรับงาน
งวด 

                            

4. ใช้งานจริง                             

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น                            บาท           
               4.2   แหล่งเงินที่ใช้     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64             
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 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       
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4.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าฉุกเฉินของกรมบัญชีกลาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กรมบัญชีกลาง)       

 1) หลักการและเหตุผล 
โครงการดังกล่าว จะเป็นการจัดหาปรับปรุงระบบไฟฟ้า และจัดหาเครื่องก าเนิดกระแสไฟฟ้าส ารอง ขนาดไม่น้อยกว่า 600 KVA จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับใช้ในการส ารอง

ระบบไฟฟ้าของห้อง Data Center ของกรมบัญชีกลาง เนื่องจาก 
- เครื่องเครื่องก าเนิดกระแสไฟฟ้าส ารอง ขนาด 400 KVA ชนิด 3 เฟส ในปี พ.ศ. 2551 ที่ใช้งานในปัจจุบัน ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
- เครื่องเครื่องก าเนิดกระแสไฟฟ้าส ารอง มีอายุการใช้งานมาแล้ว 10 ปี เป็นเครื่องล้าสมัยและมีความเสี่ยงต่อระบบไฟฟ้าช ารุด  บางกรณีหากไม่สามารถ

ซ่อมแซมได้ เนื่องจากไม่มีอะไหล่ของอุปกรณ์  มีผลกระทบต่อระบบงานต่าง ๆ ภายในห้อง Data Center ของกรมบัญชีกลาง ไม่สามารถท างานได้ 

2) วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นอุปกรณ์สนับสนุนในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าส ารอง ให้เพียงพอกับอุปกรณ์ภายในห้อง Data Center  
2.. เพ่ือทดแทนเครื่องก าเนิดกระแสไฟฟ้าส ารองที่จัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
3.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในห้อง Data Center ของกรม 

 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน    

                   ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการ     150 วัน      จ านวน  2 งวด     งวดที่ 1 -  10 %    
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

จัดซื้อจัดจ้าง                             
ทดสอบ/ ติดต้ัง                             
ตรวจรับ                             
จ่ายเงิน                             

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)   
วงเงิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)      แหล่งเงินที่ใช้   เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10 % พ.ศ. 2560 
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 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       

     ชื่อ  นายพิเศษ  ไชยจิตร    ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ      

     หน่วยงาน ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง           

     โทรศัพท์ 02-1277243 ,  08-704-7953  Email  pisate.cha@cgd.go.th        
  

mailto:pisate.cha@cgd.go.th
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4.11 พัฒนาระบบให้บริการกรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service) (กรมสรรพสามิต) 

1) หลักการและเหตุผล 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านMobile Applicationเพ่ิมเติม และรองรับกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต(ใหม่)  โดย
ปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของกรมสรรพสามิตโดยอาศัยข้อมูลดิจิทัลเพ่ือสร้างบริการของกรมสรรพสามิตในรูปแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยี Mobile และ Cloud Technology และ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลกับผู้เสียภาษีในการท าธุรกรรมกับกรมสรรพสามิต และสนับสนุน Digital Government รองรับตามนโยบาย Thailand 4.0จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service) 

2) วัตถุประสงค ์

2.1  เ พ่ือพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพสามิต ผ่าน Mobile Application ที่ครอบคลุมบริการผู้ เสียภาษีในด้านการช าระภาษี  
การขอคืน ยกเว้นและลดหย่อนภาษี การยื่นแบบอื่น ๆ 

2.2  เพ่ือพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล ข่าวสาร กรมสรรพสามิต ข้อมูลสถิติภาษี สถิติคดี และบริการการติดตามสถานะแบบรายการภาษี การช าระภาษี และระบบช่วย
เตือนการช าระภาษี การต่อใบอนุญาต 

2.3  เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการใช้งานกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตที่เป็นมาตรฐานสากล 
2.4  เพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการของกรมสรรพสามิต ในการบริหารการจัดเก็บภาษีลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการของกรมสรรสามิต และ  

ลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการโดยรวมในการท าธุรกรรมกับกรมสรรพสามิต 
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3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการ 
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1.ท า TOR 
และจัดจ้าง 

                        

2.รวบรวม
ความ
ต้องการ 

                        

3.ออกแบบ
และพัฒนา 

                        

4.ติดต้ัง
และ
ทดสอบ 

                        

5.ใช้งาน
จริง 

                        

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 

1๐ ล้านบาท (เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561) 

40 ล้านบาท (เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562) 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ  นางอุษามาศ  ร่วมใจ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, นางสาวกฤษณี  ช่อสะอึก ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  

หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสรรพสามิต 

โทรศัพท์  02-241-5600-18  ต่อ 64202   Email  usamas@excise.go.th, krisanee@excise.go.th  

  



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2564 
 

 

165 
 

4.12 โครงการทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายช้ันภายใน (internal firewall) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเสมือน และเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

(1) โครงการทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายชั้นภายใน (internal firewall) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(2) โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเสมือนของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(3) โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

1)  หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อท าหน้าที่ให้บริการข้อมูล

สารสนเทศทดแทนอุปกรณ์ท่ีใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี และท างานได้ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์ของ สคร. มีความเสี่ยงสูงต่อการโจมตีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมาแล้วเกินกว่า 7 ปี เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมูลขององค์กรและข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร สคร. เป็นการด าเนินการให้ถูกต้องตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สคร. 

 

2)  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายชั้นภายใน ( Internal firewall) ทดแทน อุปกรณ์ยี่ห้อ Fortinet รุ่น ๘๐๐ ที่จัดซื้อเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และจัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเสมือนท าหน้าที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนของ สคร. เพ่ื อทดแทนเครื่องแม่ข่ายเดิมที่จัดซื้อในโครงการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนของเดิมเม่ือปี พ.ศ. ๒๕5๔ และทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเดิมเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

3)  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

(1) โครงการทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายชั้นภายใน (internal firewall) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

- ศึ ก ษ า เ ท ค โ น โ ล ยี ปั จ จุ บั น  แ ล ะ จั ดท า
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ ์

                            

- ขออนุมัติโครงการ น าเสนอโครงการต่อ 
คณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง 

                            

- จัดซื้อ-จัดจ้าง                             

- ศึกษากฏ (firewall rule) ที่ก าหนดใช้งาน
เพื่อปรับแต่ง ติดต้ัง และทดสอบใช้งานอุปกรณ์ให้
สามารถท างานร่วมกับระบบงานของ สคร. ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

                            

- ตรวจรับงาน                             
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

(2) โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเสมือนของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

- ศึ ก ษ า เ ท ค โ น โ ล ยี ปั จ จุ บั น  แ ล ะ จั ดท า
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ ์

                            

- ขออนุมัติโครงการ น าเสนอโครงการต่อ 
คณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง 

                            

- จัดซื้อ-จัดจ้าง                             

- ติดต้ัง และทดสอบใช้งานอุปกรณ์ให้สามารถ
ท างานร่วมกับระบบงานของ สคร. ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

                            

- ตรวจรับงาน                             

(3) โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

- ศึ ก ษ า เท ค โ น โล ยี ปั จ จุ บั น  แ ละ จั ด ท า
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ 

                            

- ขออนุมัติโครงการ น าเสนอโครงการต่อ 
คณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง 

                            

- จัดซื้อ-จัดจ้าง                             

- ติดต้ัง และทดสอบใช้งานอุปกรณ์ให้สามารถ
ท างานร่วมกับระบบงานของ สคร. ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

                            

- ตรวจรับงาน                             

 
4)  งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่ใช้เงินงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวนเงิน 1,980,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ใช้เงินงบประมาณ 
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5)   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ   นางสาวภัทรา นิยะถิรกุล     ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
โทรศัพท์  02- 298 -5880 ต่อ 2178    Email      patra_n@sepo.go.th 

ชื่อ   นายกรินทร์ ศิริพัฒน์พิบูลย์    ต าแหน่ง     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
โทรศัพท์  02- 298 -5880 ต่อ 2173    Email      Karin_s@sepo.go.th 

ชื่อ   นายโชคชัย อภัยโส    ต าแหน่ง     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
โทรศัพท์  02- 298 -5880 ต่อ 2184    Email      Chockchai_a@sepo.go.th 

  

mailto:patra_n@sepo.go.th
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4.13 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศส าหรับอาคารส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (อาคารใหม่) (สบน.)                                            . 

1) หลักการและเหตุผล ในปี 2563 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการย้ายส านักงานใหม่จึงต้องจัดหาอุปกรณ์และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้การปฏิบัติงานต่อเนื่อง   

2) วัตถุประสงค์  ปรับปรุงอุปกรณ์และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของ สบน. เพ่ือรองรับการให้บริการบุคลากร เพื่อรองรับการย้ายเข้าปฏิบัติงานที่อาคาร สบน. (ใหม่) รวมถึงการ
ย้ายศูนย์ข้อมูลของ สบน.    

     (PDMO Data Center) ไปติดตั้งในพ้ืนที่ที่ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจัดหาให้                                                                                                                                                    

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน 
ICT และโครงข่ายการ
สื่อสาร ส าหรับอาคารใหม่ 
สบน. 

                            

2. ย้ายศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศของ สบน. 
(PDMO Data Center) และ
ติดต้ังให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

                            

                             

4) งบประมาณ : 6,000,000 บาท (เงินงบประมาณ) 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชือ่  นางสาววราภรณ์  ปัญญศิริ                                               . ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                                . 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                             . 
โทรศัพท์  0-2265-8050 ต่อ 5200                                            .  Email  waraporn@pdmo.go.th                                              . 
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4.14 โครงการจัดท าศูนย์ปฏิบัติการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (BOT-EFS) (สบน.)                                                            . 
1) หลักการและเหตุผล ในปี 2563 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการย้ายส านักงานใหม่ ซึ่งไม่มีสถานที่รองรับการประมูลจึงต้องสร้างศูนย์ปฏิบัติการด้านการเงินด้วย

วิธีอิเล็กทรอนิกส์ (BOT-EFS) เพ่ือรองรับการท าธุรกรรมทางการเงิน                                                            

2) วัตถุประสงค์  เพ่ือจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (BOT-EFS) เพ่ือรองรับการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (BOT-EFS)      . 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. จัดท าศูนย์ปฏิบัติการด้าน
การเงินด้วยวธิี
อิเล็กทรอนิกส์ (BOT-EFS) 

                            

2. จัดหาอปุกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่าย และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวขอ้งกับการฝึกอบรม 

                            

4) งบประมาณ : 2,000,000 บาท (เงินงบประมาณ) 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ชื่อ  นางสุณี เอกสมทราเมษฐ ์                                               . ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักจัดการหนี้ 2                                         . 
หน่วยงาน  ส านักจัดการหนี้ 2                                                                                                                                                      . 
โทรศัพท์  0-2265-8050 ต่อ 5400                                            .  Email  sunee@pdmo.go.th                                                   . 

2. ชื่อ 
 นายเอกราช เขื่อนขันธ์สถิตย์                                           . ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักจัดการหนี้ 1                                         . 

หน่วยงาน  ส านักจัดการหนี้ 1                                                                                                                                                      . 
โทรศัพท์  0-2265-8050 ต่อ 5300                                            .  Email  ekaraj@pdmo.go.th                                                   . 
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4.15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูล ของศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ เพื่อรองรับระบบ New GFMIS Thai 
(สป.กค.) 

1) หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ด าเนินการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งใหม่ ณ จังหวัดปทุมธานีขึ้น โดย

ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งใหม่นี้ส่วนหนึ่งจะใช้เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองของระบบ GFMIS ปัจจุบัน และเพ่ือรองรับระบบ New GFMIS Thai ที่จะเริ่มติดตั้งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่ให้กระทรวงมีการพัฒนาดาต้าเซนเตอร์ระดับกระทรวง (Ministry Data Center) เพ่ือรองรับ
หน่วยงานในสังกัด 

2) วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศแบบความเที่ยงตรงสูง ส าหรับห้องคอมพิวเตอร์ ที่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี  

2.2 เพ่ือใช้เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองของระบบ GFMIS ปัจจุบัน และเพ่ือรองรับระบบ New GFMIS Thai ในอนาคต 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดท าโครงการเสนอคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลงั 

                    

2. รอรับการจัดสรรงบประมาณจากส านัก
งบประมาณ 

                    

3. ขออนุมัติหลักการจากหัวหน้าส่วน
ราชการ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

                    

4. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและท าสัญญา                     
5. สง่มอบงาน                     
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  

เงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นายบุญลือ จิตตคาม ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส่วนบริการระบบเครือข่าย 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
โทรศัพท์  02-126-5900 ต่อ 3612 Email  blue@mof.go.th 
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4.16 โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน และพัฒนาระบบ Private Cloud กรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง) 

    1) หลักการและเหตุผล 

 ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ เศรษฐกิจและสังคม โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภูมิทัศน์
ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี และตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ หน่วยงานรัฐ กรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจหลายด้าน เช่น ระบบรั บช าระเงินกลางของบริการ
ภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) และการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เป็นต้น จึงต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัยและท างานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐได้ตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการ
ออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านสารสนเทศเพ่ือการประมวลผลข้อมูลภาครัฐ  ตาม คณะอนุกรรมการการออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) ระบบบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายเพ่ือใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud 
Computing) (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เพ่ือเป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของระบบงานทั้งหมดของกรมบัญชีกลาง โดยมีภารกิจ ดังนี้ 

    (1) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและวางแผนระบบโครงสร้างพื้นด้านคอมพิวเตอร์  
    (2) การศึกษาวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรที่มีอยู่ (Current Architecture) ของกรมบัญชีกลาง 
    (3) ด าเนินการศึกษาโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศด้านที่ เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ประกอบด้วยสถาปัตยกรรม ดังนี้ 

- สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์  
- สถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล 
- สถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (4) จัดท าแผนการบูรณาการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   (5) ก าหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใต้ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันทุกหน่วยงานได้ โดยอ้างอิงมาตรฐานภาครัฐ 
   (6) ก าหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันทุกหน่วยงานได้ โดยอ้างอิงมาตรฐานภาครัฐ 
   (7) การจัดท าข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการระบบโครงสร้างพ้ืนด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือประเมินผลการด าเนินการให้เป็นไปอย่าง มีประโยชน์สูงสุดตาม
เป้าหมาย 
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   โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน และพัฒนาระบบ Private Cloud กรมบัญชีกลาง จึงจ าเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับระบบงาน
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การให้บริการมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามมารฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ มีความมั่นคงปลอดภัยน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล เพ่ือให้ระบบงานฯ กรมบัญชีกลาง สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดังเช่นระบบเดิม ณ ปัจจุบัน และรองรับการขยายปริมาณงานได้อย่างรวดเร็ว 
 2) วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดหาและทดแทนระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนเดิม และรองรับแผนงานย้ายระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) แห่ง
ใหม ่กรมบัญชีกลาง  

2.2 เพ่ือติดตั้งใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนเดิม ให้มีความทันสมัยตามเทคโนโลยีในปัจจุบัน และก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับการให้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้มีประสิทธิความและมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน 

2.3 เพ่ือขยายปริมาณงานการให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนเดิมของกรมบัญชีกลาง  
2.4 เพ่ือเพ่ิมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนระบบงานฯ ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน Cyber Security 
2.5 เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ ขีดความสามารถด้านการเงินและการใช้จ่ายเงิน 
2.6 เพ่ือปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนและการรักษาความปลอดภัย ทันสมัยตามเทคโนโลยี ในปัจจุบัน และลดความยุ่งยากซับซ้อนของระบบ

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนและแบบ Physical ทีมีอยู่เดิม 
2.7 เพ่ือการด าเนินงานนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาลรวมไปถึงนโยบายและแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง เพ่ือน ามาก ากับดูแลการบริหารงาน

ภายใต้ภารกิจของกรมบัญชีกลาง จัดท าและควบคุมดูแลการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใต้ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นไปตามาตรฐาน 
2.8 เพ่ือให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการการให้บริการระบบโครงสร้างพ้ืนด้านคอมพิวเตอร์  วางแผนประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Capacity 

Planning) 
 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ล าดบัที ่ แผนงาน/โครงการทีด่ าเนนิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าร่าง TOR และ เสนอขอ
อนุมัติจัดซ้ือ                         

2. ท าสัญญา                         

3. ส่งแผนการด าเนินงาน ออกแบบ
ระบบ และตรวจรับ                         

4. ส่ ง ม อ บ  Hardware แ ล ะ 
Software และตรวจรับ                         

5. อบรม ทดองใช้งาน และตรวจรับ                         
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 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
 วงเงินค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ พร้อมการติดตั้งและบ ารุงรักษาเป็นเวลา 2 ปี เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 11,620,000 (สิบ
เอ็ดล้านหกแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ  นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ต าแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
หน่วยงาน  กรมบัญชีกลาง  
โทรศัพท์  0-2127-7196 Email   
ชื่อ  นางสาวสุดจิตร ลาภเลิศสุข ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงาน  กรมบัญชีกลาง  
โทรศัพท์  0-2127-7225 Email   
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4.17 โครงการเปลี่ยนทดแทนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (กรมศุลกากร) 

1) หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากกรมศุลกากรมีการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ให้อยู่ในรูป Web Based และมีการน าระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารมาให้บริการเกี่ยวกับ 

การน าเข้า – ส่งออก ฉะนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จะต้องมีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับระบบงานต่าง ๆ ของกรมศุลกากรได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

2) วัตถุประสงค์ 
      จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ทั้งที่เป็น Hardware และ Software เพ่ือ 

1)  เปลี่ยนทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอายุการใช้งานเกนิกว่า 5 ปี 
2)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานเพ่ือให้รองรับกับระบบงานของกรมฯ 
3)  ให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  

        จ านวนเงิน 83,305,500  บาท  (แปดสิบสามล้านสามแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ใช้เงินนอกงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2561  

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายสมบัติ  พัฒนมาศ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
หน่วยงาน  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร 
โทรศัพท์  02-667-6008 Email   Sombat_pa@customs.go.th 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ขออนุมัติโครงการ             
2. จัดท ารายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ             
3. ขึ้นประชาพิจารณ์/ ข้ึนประกวดราคา/ ท าสญัญา             
4. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ทั้งหมดและส่งมอบงาน 
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4.18 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร (กรมศุลกากร) 

1) หลักการและเหตุผล 

กรมศุลกากรได้ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switch Layer 2 ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายซึ่งติดตั้งอยู่ที่ท าการศุลกากรทั่วประเทศ โดยอุปกรณ์เครือข่ายมีอายุการใช้งานอยู่ระหว่าง 8 - 15 ปี และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switch 
Layer 2 รุ่นล่าสุด กรมศุลกากรจัดซื้อเมื่อปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งในการให้บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ส าหรับการส่งข้อมูลระบบงานของกรมศุลกากร 
จากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย โดยอาจส่งผลกระทบให้ไม่สามารถให้บริการงานพิธีการศุลกากรได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ Switch Layer 2 ที่มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานนั้นขัดข้อง ไม่สามารถท างานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ จนส่งผลกระทบกับการให้บริการ
ผู้ประกอบการน าเข้า ส่งออก  

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายของกรมศุลกากร ให้สามารถรองรับการท างานของระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานของกรมศุลกากร และปริมาณ

การใช้งานในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

2.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการน าเข้าส่งออก ที่ใช้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร 

2.๓ เพ่ือบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมศุลกากรให้สามารถบริการพิธีการศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1.จัดท ารายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการ 

            

2.การจัดซ้ือ/ จัดจา้ง             
3.ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ             
4.พัฒนาติดตั้งระบบและทดสอบการใช้
งาน 

            

5.อบรมผู้ใช้งานและส่งมอบงาน             
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  

        จ านวนเงิน ๒๕,๔๗๘,๒00  บาท  (ยี่สิบห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ใช้เงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2562 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายสมบัติ  พัฒนมาศ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
หน่วยงาน  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร 
โทรศัพท์  02-667-6008 Email   Sombat_pa@customs.go.th 
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4.19 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติม (กรมศุลกากร) 
1) หลักการและเหตุผล 

   เนื่องจากกรมศุลกากรมีการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ให้อยู่ในรูป Web Based และมีการน าระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารมาให้บริการเกี่ยวกับ  
การน าเข้า – ส่งออก ฉะนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงจะต้องมีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับระบบงานต่าง ๆ ข องกรมศุลกากรได้อย่างดี 
และมีประสิทธิภาพ 

2) วัตถุประสงค์ 
  จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ทั้งท่ีเป็น Hardware และ Software เพ่ือ 

  2.1 สัดส่วนจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC) กับจ านวนเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรมีความเหมาะสม 
  2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานเพื่อให้รองรับกับระบบงานของกรมฯ 
  2.3 ให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการ (Specification)             

๓. ขึ้นประชาพจิารณ์ / ขึ้นประกวดราคา / ท าสัญญา             

๔. ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด / ส่งมอบงานและตรวจรับงาน             

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  

        จ านวนเงิน 19,723,800 บาท  (สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ใช้เงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2563 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายสมบัติ  พัฒนมาศ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
หน่วยงาน  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร 
โทรศัพท์  02-667-6008 Email   Sombat_pa@customs.go.th 
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4.20 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับอาคารใหม่ของด่านศุลกากร (กรมศุลกากร) 

1) หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากกรมศุลกากรมีโครงการก่อสร้างอาคารและด่านใหม่ เพ่ือเป็นการรองรับการปฏิบัติงาน การให้บริการและอ านวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน  

และการขนส่งระหว่างประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ และเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติงานเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อก าหนดตามสัญญาจ้าง โดยก าหนดแล้วเสร็จช่วง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบกับด่านฯ มิได้
บรรจุงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงไว้ในโครงการก่อสร้าง ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
ดังกล่าวให้กับอาคารของด่านฯ เช่น 

1) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก 
2) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ จังหวัดสงขลา 
3) โครงการอาคารคลังของกลางของด่านศุลกากรภูเก็ต 
4) โครงการด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่) จ านวน 10 อาคาร 
5) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน ระยะที่ 1 ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น 

2) วัตถุประสงค์ 
   จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ทั้งท่ีเป็น Hardware และ Software เพ่ือ 

 1) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่สามารถรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันได้ 
 2) รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีขยายไปยังอาคารหลังใหม่ 
 3) เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 4) เพ่ือให้เกิดความเพียงพอและความรวดเร็วในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
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3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการ 

(Specification) 
            

๓. ขึ้นประชาพิจารณ์ / ข้ึนประกวดราคา / ท าสัญญา             
๔. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด 

/ ส่งมอบงานและตรวจรับงาน 
            

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  

        จ านวนเงิน 18,992,200 บาท  (สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ใช้เงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2563 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายสมบัติ  พัฒนมาศ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
หน่วยงาน  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร 
โทรศัพท์  02-667-6008 Email   Sombat_pa@customs.go.th 
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4.21 โครงการจัดหาระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังการท างานของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (สคร.)                                                 .                                                     

1) หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สคร. เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการข้อมูลและสนั บสนุน 

การปฏิบัติงานให้กับบุคลากร สคร. และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ และข้อมูลการร่วมลงทุนใ นกิจการของรัฐ บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
โดยแต่ละระบบประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ที่ส าคัญต่างๆ จ านวนมาก ซึ่งท างานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงต้องมีการเ ฝ้าระวังเพ่ือตรวจสอบสถานะ 
การท างานของอุปกรณ์ และสามารถแจ้งเตือนในกรณีท่ีอุปกรณ์หรือระบบเกิดปัญหาเพ่ือแก้ไขซ่อมแซมได้อย่างทันท่วงที                                                                    . 

 

2) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดหาระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังการท างานของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชิงรุก เพ่ือให้ระบบสารสนเทศของ สคร. สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและมั่นคงปลอดภัย                                                                              .  
 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1.ขออนุมัติโครงการ             
2. จัดซื้อ/จดัจา้ง             
3. ด าเนินการตดิตั้งและ
ทดสอบการใช้งาน 

            

4. ตรวจรับงาน             
 

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  
วงเงินโครงการ    ๓,๐๐๐,๐๐๐      ล้านบาท (สามล้านบาทถ้วน) 
แหล่งเงิน   เงินงบประมาณ                                             .        
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5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ นางสาวภัทรา  นิยะถิรกุล                                               .                                                   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                               . 
หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                         .                                                                                                                                                  
โทรศัพท์  ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗ ต่อ ๒๑๑๘                                        . Email patra_n@sepo.go.th                                                 .      

ชื่อ นายกรินทร์  ศิริพัฒน์พิบูลย์                                          .                                                                                                                ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ                             
หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                      .                                                                                                                       
โทรศัพท์  ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗ ต่อ ๒๑73                                    .                                 Email karin_s@sepo.go.th                                               .                                                  
ชื่อ นายโชคชัย อภัยโส                                                    .                                                                              ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ                                 .   . 
หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                      .                                                                                                                         
โทรศัพท์  ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗ ต่อ ๒๑๘๔                                    .                                          Email  chockchai_a@sepo.go.th                                        .                                                    
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4.22 โครงการจัดหาเตรื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน (สบน.) 

1) หลักการและเหตุผล 
1) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบปฏิบัติการ (Operating System) และโปรแกรมส านักงาน เพื่อรองรับภารกิจที่เพ่ิมข้ึนและ
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

2) วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ และเครื่องส ารองไฟ จ านวน 148 ชุด ทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้งานมากกว่า 7 ปี ซึ่งมีประสิทธิภาพการท างานต่ า 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

๑. ด าเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง             
๒. ลงนามในสัญญาจัดซื้อจดัจ้าง             
๓. ด าเนินการตามสญัญา และตรวจรับพัสด ุ             

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้)  

        เงินงบประมาณ จ านวน 5,964,400 บาม 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นางสาววราภรณ์ ปัญญศิริ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ  
หน่วยงาน  ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
โทรศัพท์  0-2265-8050 ต่อ 5200 Email   waraporn@pdmo.go.th 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (สป.กค.) 

1) หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด โดยมีการมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลัก

ในการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
สามารถน าไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ   

2) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือเตรียมบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานด้านอื่น ให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับโปรแกรมการท างาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในอนาคต 
3. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ให้สามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
5. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้พัฒนาความสามารถรองรับแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทยต่อไป 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1.วางแผน
โครงการ 

                            

2.ขออนุมัติ
โครงการ 

                            

3.คัดเลือกและ
ท าหนังสือตอบ
รับ 

                            

4.ด าเนินการ
โครงการ
ฝึกอบรม 

                            

5.รายงานและ
ประเมินผล
โครงการ 

                            

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 
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เงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทรศัพท์  02-126-5900  ต่อ 3405, 3212 Email  
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5.2 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Skill set) ของบุคลากรกรมธนารักษ์ (กรมธนารักษ์) 

1) หลักการและเหตุผล 

ด้วยกรมธนารักษ์ได้ตระหนักเล็งเห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่จะน าพาหน่วยงาน ก้าวสู่ธนารักษ์ 4.0 มีพลังขับเคลื่อนภารกิจด้านนวัตกรรม 
(Innovation Driven Mission) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้กับประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีศักยภาพพร้อมแข่งขัน ซึ่งเป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่
จะประสบความส าเร็จในเรื่องดังกล่าวได้นั้น กรมธนารักษ์จ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานรองรับภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแ ละเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นกรมธนารักษ์จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาทักษะบุคลากรของกรมธนารักษ์โดยเร็วต่อไป 

2) วัตถุประสงค ์
         เพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Skill Set) ของข้าราชการและบุคลากรกรมธนารักษ์อย่างเป็นระบบเพ่ือรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

๑. สถาบัน
ภาครัฐเข้ามา
ช่วย
ด าเนินการ
วิเคราะห์
ออกแบบ
แผนพัฒนา
บุคลากรด้าน
ไอที 5 ปี 

                            

๒. ด าเนินการ
ทางพัสดุ  

                            

3. บริษัท
คู่สัญญา
ด าเนินการ 

                            

4. ตรวจรับ
งาน 
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 

 วงเงิน 7,000,000 บาท 

 แหล่งเงิน เงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายพรชัย  ควรประเสริฐ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๘-๖๓๓๘ Email pornchaiku@treasury.go.th 

 
  

mailto:pornchaiku@treasury.go.th
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5.3 โครงการจัดท าห้องปฏิบัติการ GFMIS-TR Training center (สบน.)                                                                                        . 
1) หลักการและเหตุผล ในปี 2563 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการย้ายส านักงานใหม่  ซึ่งไม่มีสถานที่รองรับการอบรมจึงต้องสร้างห้องปฏิบัติการ GFMIS-TR 

Training center เพ่ือรองรับการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานภายใน/ภายนอก                              
2) วัตถุประสงค์  จัดหาห้องปฏิบัติการ GFMIS-TR Training center เพ่ือรองรับการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานภายใน/ภายนอก ณ อาคาร สบน. (ใหม่)  สามารถรองรับผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 70 คน                                       
3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดท าห้องปฏิบัติการ 
GFMIS-TR Training 
center  

                            

2. จัดหาอปุกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

                            

4) งบประมาณ : 6,500,000 บาท (เงินงบประมาณ) 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชือ่  นางสาววราภรณ์  ปัญญศิริ                                               . ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                                . 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                             . 
โทรศัพท์  0-2265-8050 ต่อ 5200                                            .  Email  waraporn@pdmo.go.th                                              . 
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5.4 โครงการฝึกอบรม DIGITAL LITERACY กระทรวงการคลัง (สป.กค.) 

1) หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบ ในหลักการร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพ่ือให้ใช้เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนภาครัฐ โดยให้ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ เร่งพัฒนา
ตนเองและสนับสนุนการพัฒนาผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่อง และ ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ ให้มีการน าร่าง
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างก าลังคนในสังกัด 

กระทรวงการคลังจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถด้าน DIGITAL LITERACY ให้สามารถใช้ปฏิบัติงานในทุก
ส่วนราชการในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มี ความรู้ทางด้าน DIGITAL 
LITERACY และสามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร      
ส า นักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้าน DIGITAL LITERACY จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาการด้าน DIGITAL LITERACY 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัง  

2) วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ความสามารถด้าน DIGITAL LITERACY ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือเตรียมบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานด้านอื่น ให้มีความรู้ทางด้าน DIGITAL LITERACY และพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับโปรแกรมการท างาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ในอนาคต 

3. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้สามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้าน DIGITAL LITERACY ให้กับทุกส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงการคลัง 

5. เพื่อเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้พัฒนาความสามารถรองรับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป 
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3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 

1. วางแผนโครงการ                     
2. ขออนุมัติโครงการ                     
3. คัดเลือกและท าหนังสือตอบ

รับ 
                    

4. ด าเนินการโครงการฝึกอบรม                     
5. ร าย ง านและประ เมิ นผล

โครงการ 
                    

 

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 

เงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 นางบุษกร เณรสูงเนิน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทรศัพท์  02-126-5900  ต่อ 3405, 3212 Email jeab@mof.go.th 
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5.5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE ประจ าปี 2562 (สคร.) 

1) หลักการและเหตุผล  
  การจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลสกรรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการน าส่งข้อมูล ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการน าส่งข้อมูล ค าจ ากัดคว ามของรายการต่างๆ 

ส่งผลให้ข้อมูลมีความครบถ้วน และทันตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งจะส่งผลต่อการประเมินผลกสนด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และเข้าใจปัญหาในการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ รวมถึง
สามารถจัดการกับปัญหาได้ในเบื้องต้น ประกอบกัยเพ่ือให้บุคลากรของ สคร. สามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลรัฐวิสาหกิจได้อย่างรวดเร็ว แม่นย าและมีประสิทธิภาพ 

2) วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนในกรน าส่งข้อมูล ค าจ ากัดความของรายการต่างๆ ส่งผลให้ข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และ

ทันตามก าหนดระยะเวลาซึ่งจะส่งผลต่อการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี่ความรู้ความเข้าใจในการเรียกดูรายงานและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานต่างๆ ในระบบ GFMIS-SOE 
2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจปัญหาในการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ รวมถึงสามารถจัดการกับปัญหาได้ในเบื้องต้น 
2.4 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสและเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างกัน 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ขออนุมตัิโครงการ             
2. จัดฝึกอบรบรฐัวิสาหกิจ             
3. รายงานผลการจัดฝึกอบรม             

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 

เงินงบประมาณ 380,900 ลา้นบาท 
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5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชือ่  นางสาวภัทรา นิยะถิรกุล                                               . ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                                . 
หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
โทรศัพท์  0-2298-5880-7 ต่อ 2118                                            .  Email  patra_n@sepo.go.th                                              . 
    
ชือ่  นางสาวศรีนรา แก้วก ายาน                                               . ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการ                                . 
หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ. 
โทรศัพท์  0-2298-5880-7 ต่อ 2176 Email  srinara_k@sepo.go.th                                              . 

 

ชือ่  นางสาวอังศุผลดี ปิยะเมธาง                                               . ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการ                                . 
หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ. 
โทรศัพท์  0-2298-5880-7 ต่อ 2179  Email angsupondee_p@sepo.go.th                                              . 
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5.6 โครงการสัมมนา “SEPO 4.0 + Inspoiration Talk” (SIT Talk) (สคร.) 
1) หลักการและเหตุผล  
  เพ่ือให้บุคลากร สคร. และบุคลากรรัฐวิสาหกิจได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็ร ที่ยอมรับในด้าน

ต่างๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือให้บุคลากร สคร. เกิดดารเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการน าเสนอนวัตกรรมไปต่อ
ยอดอย่างเป็นรูปธรรม และน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร สคร. และบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร สคร. ได้พัฒนากระบวนคิดและเตรียมความพร้อมในการน านวัตกรรมไปต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม 

3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ขออนุมตัิโครงการ             
2. จัดฝึกอบรม 6 เดอืน/ ครั้ง             
3. รายงานผลการจัดฝึกอบรม             

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล่งเงินที่ใช้) 

เงินงบประมาณ 40,600 ล้านบาท 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชือ่  นางสาวภัทรา นิยะถิรกุล                                               . ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                                . 
หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
โทรศัพท์  0-2298-5880-7 ต่อ 2118                                            .  Email  patra_n@sepo.go.th                                              . 
    
ชือ่  นายอโนชา คลังทวีคูณสุข                                               . ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการ                                . 
หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ. 
โทรศัพท์  0-2298-5880-7 ต่อ 2229 Email  anocha_k@sepo.go.th                                              . 
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ชือ่  นายสิรภพ บุญฤทธิ์                                               . ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
หน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ. 
โทรศัพท์  0-2298-5880-7 ต่อ 2195  Email sirapob_b@sepo.go.th                                              . 
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