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แผนขับเคล่ือนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 
ประจําป)งบประมาณ 2560 – 2564

1. ยกระดับการใช:
ประโยชนจากการบูรณา

การข:อมูลเศรษฐกิจ
การเงินการคลังด:วย

เทคโนโลยีดิจิทัล

การพัฒนา 
Fiscal Big Data 
และ MOF Open 
Data Service 

o กระทรวงการคลังมีข:อมูลและระบบสารสนเทศ 
เพ่ือใช:ประกอบการวางแผนและกําหนดนโยบาย
ที่ ถูกต:อง รวดเร็ว และทันตJอสถานการณ
เศรษฐกิจ

o ประชาชนได:รับบริการด:านการเผยแพรJข:อมูล
อยJางทัว่ถึง

13% 31% 4 5% 77%

การจัดทําแบบฟอรม
อิเล็กทรอนิกสตJางๆ และ

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

ระบบ e-Social Welfare และ
ระบบ e-Payment

2. ยกระดับกระบวนการ
ทํางานด:วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ให:เป[นไปอยJาง

มีประสิทธิภาพ

o กระทรวงการคลังนํา เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช:พัฒนาการทํางาน

o ประชาชนได: รับบริการที่สะดวก
รวดเร็วย่ิงข้ึนในรูปแบบe-Service

การพัฒนา
ผู:เชี่ยวชาญด:าน 

Data Analytics และ
ผู:เชี่ยวชาญยุค Digital 

Economy รวมทั้ง
การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร

5. พัฒนาบุคลากร
ให:มีสมรรถนะด:าน
เทคโนโลยีดิจิทัล

o บุคลากรกระทรวงการคลงัมีความรู:และ
ทักษะด:านเทคโนโลยีดจิทัิล (IT Literacy) 
เพ่ือสร:างเสริมความรู:และประสิทธิภาพ
ในการทํางานได:อยJางตJอเนื่อง

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ศูนยคอมพิวเตอร
หลักและสํารอง และ

บูรณาการระบบ
คอมพิวเตอร

กระทรวงการคลัง 
(MOF Cloud)

4. บูรณาการและ
ยกระดับโครงสร:าง

พ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

o หนJวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
มีการเ ช่ือมโยงระบบเทคโนโลยีดิจิ ทัล 
เ พ่ื อ ใ ช: ป ร ะ โ ย ช น รJ ว ม กั น ใ น ทุ ก พ้ื น ที่
ชJวยลดทรัพยากรและงบประมาณ

การสร:างระบบเฝgาระวังภัยคุกคาม
ทางไซเบอร และการทดแทนอุปกรณ
ระบบเครือขJายและปgองกันภัยคุกคาม

ระบบสารสนเทศ

3. สร:างความเช่ือม่ันใน
การใช:เทคโนโลยีดิจิทัล

o กระทรวงการคลังมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ม่ันคง ปลอดภัย และมีระบบเฝgาระวังภัย
คุกคามจากไซเบอร

o ประชาชน ได: รับการ คุ: มครองข: อ มูล
สJวนบุคคลจากการใช:บริการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส

ยุทธศาสตร โครงการสําคัญ สิ่งท่ีได:รับ
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แผนขับเคล่ือนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 
 

ในป�จจุบันโลกได�เข�าสู�ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร�างทางเศรษฐกิจ
และกระบวนการทางสังคม ซ่ึงเทคโนโลยีดิจิทัลเป(นเครื่องมือสําคัญท่ีจะทําให�เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การค�า การลงทุน และบริการ ดังนั้นกระทรวงการคลังในฐานะหน�วยงานหลักของประเทศในการนําเสนอนโยบาย
และมาตรการ เพ่ือตอบสนองต�อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต�วิสัยทัศน3 “เสาหลักทางการ
คลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาอย�างย่ังยืน” จึงจําเป(นต�องเตรียมความพร�อมต�อยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการ
จัดทําแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป(นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) เพ่ือใช�เป(นกรอบใน
การผลักดันการใช�เทคโนโลยีดิจิทัลเป(นกลไกสําคัญในการปรับเปลี่ยนประเทศให�เข�าสู�ยุคประเทศไทย 4.0 

นโยบาย แผน และยุทธศาสตร�ระดับชาติท่ีมีความเก่ียวข�องกับการพัฒนาหน%วยงานมุ%งสู%การเป(น
กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 

1. แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2559 ได�มีมติให�ความเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม โดยได�กําหนดวิสัยทัศน3 เปIาหมาย ภูมิทัศน3ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปJ และ
ยุทธศาสตร3ของแผน สรุปได�ดังนี้ 

วิสัยทัศน4 : “ปฏิรูปประเทศไทยสู� ดิจิทัลไทยแลนด3” 
ซ่ึงได�ให�คําจํากัดความของ “ดิจิทัลไทยแลนด3” หมายถึง ประเทศไทยท่ีสามารถสร�างสรรค3 และ 

ใช�ประโยชน3จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย�างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข�อมูล  
ทุนมนุษย3 และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู�ความม่ันคง  
ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยมีเปIาหมาย 4 ประการ 

เป6าหมาย : 
1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด�วยการใช�นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัล เป(นเครื่องมือหลักในการสร�างสรรค3นวัตกรรมการผลิต การบริการ 
2. สร�างโอกาสทางสังคมอย�างเท�าเทียมด�วยข�อมูลข�าวสารและบริการต�างๆ ผ�านสื่อดิจิทัลเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. เตรียมความพร�อมให�บุคลากรทุกกลุ�มมีความรู�และทักษะท่ีเหมาะสมต�อการดําเนินชีวิตและ 

การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
4. ปฏิรูปกระบวนทัศน3การทํางานและการให�บริการของภาครัฐ ด�วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช�

ประโยชน3จากข�อมูล เพ่ือให�การปฏิบัติงานเกิดความโปร�งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
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ภูมิทัศน4ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ป< : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร4การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม : 
ยุทธศาสตร3ท่ี 1 พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให�ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
ยุทธศาสตร3ท่ี 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร3ท่ี 3 สร�างสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเท�าเทียมด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร3ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู�การเป(นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร3ท่ี 5 พัฒนากําลังคนให�พร�อมเข�าสู�ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร3ท่ี 6 สร�างความเชื่อม่ันในการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
ท้ังนี้ จะเห็นได�ว�ายุทธศาสตร3ท่ี 4 ข�างต�นได�กล�าวถึงการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู�การเป(นรัฐบาลดิจิทัล โดยมุ�งเน�น
ให�เกิดการใช�เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน�วยงานรัฐ ซ่ึงจะทําให�
ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�โดยไม�มีข�อจํากัดทางกายภาพ พ้ืนท่ี และภาษา กระทรวงการคลังซ่ึงเป(น
หน�วยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทหน�าท่ีสําคัญต�อการพัฒนาประเทศท้ังด�านเศรษฐกิจและสังคม และเป(นหน�วยงาน
หลักหน�วยงานหนึ่งในการให�บริการประชาชน จึงมีความจําเป(นท่ีจะต�องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน 
การบริหารจัดการ และการให�บริการประชาชนไปสู�ระบบดิจิทัล 

2. (ร�าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

การจัดทําแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศให�
มีความชัดเจน สอดคล�องกันระหว�างทุกหน�วยงานรัฐ และมีองค3ประกอบของยุทธศาสตร3กรอบการพัฒนา และ
แผนการดําเนินงาน (Roadmap) ของประเทศ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยท้ังใน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซ่ึงสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส3 (องค3การมหาชน) (สรอ.) ได�ดําเนินการ
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จัดทํา (ร�าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 25641 โดยได�กําหนดวิสัยทัศน3 
เปIาหมาย และยุทธศาสตร3 ดังนี้ 

วิสัยทัศน4 : “ยกระดับภาครัฐไทยสู�การเป(นรัฐบาลดิจิทัลท่ีมีการบูรณาการระหว�างหน�วยงาน มีการทํางาน
แบบอัจฉริยะ ให�บริการโดยมีประชาชนเป(นศูนย3กลาง และขับเคลื่อนให�เกิดการเปลี่ยนแปลงได�อย�างแท�จริง” 

เป6าหมาย : 
1. ยกระดับตัวชี้วัดสากลท่ีเก่ียวข�องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส3  
2. บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู�ประกอบการทุกภาคส�วนได�อย�างสะดวก รวดเร็ว แม�นยํา 

โดยไม�ต�องใช�สําเนาเอกสาร 
3. ประชาชนเข�าถึงข�อมูลภาครัฐได�สะดวก และเหมาะสม เพ่ือส�งเสริมความโปร�งใส และการมี

ส�วนร�วมของประชาชน 
4. มีโครงสร�างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข�อมูลท่ีบูรณาการไม�ซํ้าซ�อน 

สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทํางานระหว�างหน�วยงาน และให�บริการประชาชนได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร4การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย : 
ยุทธศาสตร3ท่ี 1 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร3ท่ี 2 การยกระดับขีดความสามารถในการแข�งขันของภาคธุรกิจ 
ยุทธศาสตร3ท่ี 3 การยกระดับความม่ันคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 
ยุทธศาสตร3ท่ี 4 การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ 
ยุทธศาสตร3ท่ี 5 การบูรณาการและยกระดับโครงสร�างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล 
 

แผนขับเคล่ือนกระทรวงการคลังสู%การเป(นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 

ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร3ท่ี 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู�การเป(น
รัฐบาลดิจิทัล โดยมุ�งเน�นให�เกิดการใช�เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
หน�วยงานรัฐ ซ่ึงจะทําให�ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�โดยไม�มีข�อจํากัดทางกายภาพ พ้ืนท่ี และภาษา 
ประกอบกับภูมิทัศน3ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปJ ได�กําหนดว�าในระยะท่ี 2 ของแผนพัฒนาดิจิทัลฯ  
ทุกภาคส�วนของประเทศไทยมีส�วนร�วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ ซ่ึงกรอบระยะเวลา
ในระยะท่ี 2 สอดคล�องกับการดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ จึงได�กําหนดวิสัยทัศน3
ของการขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป(นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ดังนี้ 

“มุ%งสู%การเป(นกระทรวงการคลังดิจิทัลในป8 2565 ” 

ซ่ึงภายใต�แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป(นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประกอบด�วย
ประเด็นยุทธศาสตร3 5 ยุทธศาสตร3 ดังนี้  
  

                                           
1 ฉบับแก�ไข พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส3 (องค3การมหาชน) (สรอ.) 
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ยุทธศาสตร4ท่ี 1  ยกระดับการใชBประโยชน4จากการบูรณาการขBอมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง
ดBวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

พัฒนาและบูรณาการข�อมูลสารสนเทศด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล กําหนดและสร�างมาตรฐานข�อมูล
กลาง ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ การวางแผน และแก�ไขป�ญหา เพ่ือความถูกต�อง รวดเร็ว และทันต�อ
สภาวการณ3ทางเศรษฐกิจ 

เปIาหมาย : 
1. มีระบบมาตรฐานการจัดเก็บข�อมูล และแลกเปลี่ยนข�อมูล 
2. มีมาตรฐานการเป]ดเผยข�อมูล (Open Data) และความปลอดภัยของข�อมูล 
3. เพ่ิมมูลค�าของข�อมูลด�วยการวิเคราะห3ข�อมูลขนาดใหญ� 
4. มีการบริการและเผยแพร�ข�อมูลอย�างท่ัวถึงอย�างเท�าเทียม 
5. บูรณาการข�อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังระหว�างหน�วยงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร4ท่ี 2  ยกระดับกระบวนการทํางานดBวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

พัฒนากระบวนการทํางาน การบริหารจัดการ ด�วยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช�อย�างสร�างสรรค3 
และเกิดประโยชน3สูงสุด เพ่ือให�การดําเนินงานตามภารกิจและการเข�าถึงบริการเป(นไปอย�างสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต�อง โปร�งใส และเป(นธรรม 

เปIาหมาย : 
1. พัฒนากระบวนการทํางานและการบริหารจัดการให�อยู�ในระบบดิจิทัล 
2. ปรับปรุงรูปแบบการให�บริการสู� e-Service 
3. สนับสนุนการใช�เทคโนโลยีดิจิทัลอย�างเป(นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม และประหยัดพลังงาน 
4. เพ่ิมช�องทางการเข�าถึงการบริการได�อย�างสะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึงอย�างเท�าเทียม 
5. มีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนกระบวนการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส3ด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร4ท่ี 3  สรBางความเช่ือม่ันในการใชBเทคโนโลยีดิจิทัล 

สร�างกลไกการกํากับดูแลการบริการดิจิทัล ให�มีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร" 
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ให�เหมาะสมและมีความทันสมัย พัฒนากลในการมีส'วนร'วมของผู�ใช�เทคโนโลยีดิจิทัล 

เปIาหมาย : 
1. พัฒนาระบบเฝIาระวังภัยคุกคามจากไซเบอร3 
2. ปรับปรุงกฎ ระเบียบการใช�เทคโนโลยีดิจิทัลให�เหมาะสมมีความทันสมัย 
3. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย 
4. สร�างกลไกการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ใช�บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส3 
5. สร�างสถาป�ตยกรรมองค3กร (Enterprise Architecture) ของหน�วยงาน 

ยุทธศาสตร4ท่ี 4  บูรณาการและยกระดับโครงสรBางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

พัฒนาเชื่อมโยงและบริหารจัดการโครงสร�างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ให�ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีตาม
ภารกิจ บูรณาการโครงข�ายอินเทอร3เน็ต อินทราเน็ต และโครงข�ายสื่อสารไร�สายเข�าด�วยกัน นําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต3ใช�ให�เกิดประโยชน3 และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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เปIาหมาย : 
1. พัฒนาและส�งเสริมให� มีการใช�เทคโนโลยี ดิจิ ทัลร�วมกันระหว�างหน�วยงาน เ พ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานขององค3กร 
2. บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง เพ่ือลดการใช�

ทรัพยากรท่ีสิ้นเปลือง ประหยัดงบประมาณด�าน ICT 
3. บูรณาการโครงสร�างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลขององค3กรให�ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีตามภารกิจ 
4. เพ่ิมช�องทางในการเข�าถึงโครงข�ายสื่อสารได�อย�างสะดวก รวดเร็ว และมีความม่ันคงปลอดภัย 

ยุทธศาสตร4ท่ี 5  พัฒนาบุคลากรใหBมีสมรรถนะดBานเทคโนโลยีดิจิทัล 

พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังให�มีความรู� ความสามารถ ด�านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ทักษะ ความชํานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด�านเทคโนโลยีดิจิทัล สร�างสรรค3นวัตกรรมใหม�ๆ สามารถ
ก�าวทันต�อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค3กรสู�ความเป(นเลิศ 

เปIาหมาย : 
1. บุคลากรมีความรู� ความสามารถ และทักษะพ้ืนฐานด�านการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล 
2. ยกระดับคุณภาพบุคลากรในสายอาชีพด�านเทคโนโลยีดิจิทัลให�มีทักษะ ความชํานาญ

เชี่ยวชาญ 
3. พัฒนาทักษะ ทัศนคติของบุคลากรให�สามารถใช�ประโยชน3จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย�างรอบรู� 
4. บุคลากรสามารถเพ่ิมพูนความรู�ได�ตลอดเวลา ไม�จํากัดเวลา สถานท่ี และอุปกรณ3 

ซ่ึงแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป(นกระทรวงการคลังดิจิ ทัล (Digital MOF) ได� มี 
ความสอดคล�องกับนโยบาย แผน และยุทธศาสตร3ระดับชาติท่ีมีความเก่ียวข�องกับการพัฒนาหน�วยงานมุ�งสู�การ
เป(นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ดังนี้  
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ยุทธศาสตร7ที่ 1 : ยกระดับการใช=ประโยชน7จากการบูรณาการข=อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังด=วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

กระบวนงานสําคัญ ด=านจัดทําฐานข=อมูลของกระทรวงการคลัง 

1.1 โครงการพัฒนาศูนย7กระจายข=อมูลขนาดใหญ�ด=านเศรษฐกิจการเงินการคลัง  (Fiscal Big Data Service Transform Center) (สป.กค.) 

1) หลักการและเหตุผล 
ตามข�อสั่งการของนายกรัฐนมตรีที่ นร. 0506/ว6 463 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 ด�านการบริหารราชการแผ%นดินและอื่นๆ 2.ให�สํานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส- (องค-การมหาชน) ขับเคลื่อนการดําเนินการในเรื่องการจัดการข�อมูลขนาดใหญ% (Big Data) และศูนย-บริการร%วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) ให�มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลเปJนรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนั้น  รวมทั้งให�ดําเนินการจัดตั้งศูนย-ข�อมูลภาครัฐ (Government Data Center) และให�เร%งดําเนินการให�บูรณาการ
ฐานข�อมูลภาครัฐด�านต%างๆ ให�เห็นผลเปJนรูปธรรม และตามนโยบายเร%งด%วนของรัฐบาลสําหรับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (ยุทธศาสตร-ที่ ๑ การพัฒนาและ
ยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู%รัฐบาลดิจิทัลซึ่งเน�นการบูรณาการข�อมูลผ%านระบบเชื่อมโยงข�อมูลกลางและการให�ทุกข�อมูลงานบริการผ%านจุดเดียวนั้น) รวมทั้ง
แผนบริหารการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลังที่มุ%งเน�นให�มีการบูรณาการข�อมูลภาครัฐ วางโครงสร�างการจัดระเบียบชุดข�อมูล การบริหารข�อมูล และการเปVดเผยข�อมูล 
เพื่อให�เหมาะสมต%อการใช�งานยุคดิจิทัลเพื่อรองรับการเติมโต การจัดการข�อมูลขนาดใหญ%และการวิเคราะห-ข�อมูลเชิงลึก ให�สามารถใช�ร%วมกัน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการข�อมูลของภาครัฐที่มีอยู%มากให�ได�คุณค%าและสร�างประสิทธิภาพการทํางานให�เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

กระทรวงการคลังในฐานะหน%วยงานหลักดูแลด�านข�อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศมีความจําเปJนที่จะต�องพัฒนาศูนย-กระจายข�อมูลขนาดใหญ% 
ด�านเศรษฐกิจการเงินการคลัง (Fiscal Big Data Service Transform Center) เพื่อเปJนศูนย-กลางการให�บริการข�อมูลการเงินการคลัง ที่มีรูปแบบโครงสร�างข�อมูลที่เปJน
มาตรฐานระดับสากล มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข�อมูลที่ทันสมัยปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการนําไปใช�งาน จัดสร�างฐานข�อมูลขนาดใหญ% รองรับข�อมูลหลากหลายรูปแบบ 
เพื่อเตรียมพร�อมรองรับการขอใช�ข�อมูล และข�อมูลสารสนเทศด�านเศรษฐกิจการเงินการคลังที่จะมีเพิ่มมากขึ้น ที่เปJนป]จจัยสําคัญส%วนหนึ่งในการวิเคราะห- ประเมิน
สถานการณ- คาดการณ-ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต มีโครงสร�างข�อมูลที่เปJนมาตรฐานระดับสากล มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข�อมูลที่ทันสมัยปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว
ในการนําไปใช�งาน มีรูปแบบการทํางานของระบบ ดังนี้ 

๑. Application Level คือ ส%วนที่เกี่ยวข�องกับการทํางานในส%วนของ Front-end  แสดงผลในรูปแบบของ Web Application ประกอบด�วย Register, Search,  
Approval, Data File Formats  

 ๒. Core module Level คือ ส%วนที่เกี่ยวข�องกับการทํางานในส%วนของ Back-end ประกอบด�วย Data Connection,  Integrate,  Users Directory, Share 
ข�อมูล, Log / History  

 ๓. Infrastructure Level คือ โครงสร�างพื้นฐานของระบบการจัดเก็บข�อมูลลงบนฐานข�อมูล Big Data ประกอบด�วย Relational Database , File Server, 
โครงสร�างการจัดเก็บข�อมูลแบบ Big Data 
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สํานักปลัดกระทรวงการคลังเล็งเห็นความสําคัญดังกล%าว และต�องการผลักดันให�เกิด “ศูนย-กระจายข�อมูลขนาดใหญ%ด�านเศรษฐกิจการเงินการคลัง” ที่เรียกว%า Fiscal 
Big Data Service Transform Center สําหรับทุกภาคส%วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ สามารถจะนําไปวิเคราะห- ใช�ประโยชน-ได�อย%างมีประสิทธิภาพ ถูกต�อง
และรวดเร็ว โครงการนี้จึงจัดตั้งโดยมีกรอบการทํางานเริ่มตั้งแต% การสํารวจ ออกแบบ ความต�องการการใช�ข�อมูลของหน%วยงานที่เกี่ยวข�องทั้งภายในและภายนอกอย%างเปJน
ระบบ โดยมีเหตุผลที่ผลักดันให�เกิดการดําเนินการ ดังต%อไปนี้ 

1) Demand for better data เกิดกระแสกดดันภายใต�บริบทของการปฏิรูปนวัตกรรมทางด�านข�อมูล และความต�องการข�อมูลจากทั้งหน%วยงานภายในและ
ภายนอกสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ให�แชร-ข�อมูลเศรษฐกิจการคลัง เพื่อความรวดเร็วในการเข�าถึงข�อมูลสภาวะเศรษฐกิจ 

2) Supply of relevant data at scale มีการแพร%หลายและไหลเวียนของข�อมูลทั้งข�อมูลเศรษฐกิจจากภายในและภายนอกองค-เปJนจํานวนมาก และข�อมูลอื่น ๆ 
ที่สามารถเข�าถึงได�ทั่วไป 

3) Technical capability มีการพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห-ข�อมูลจํานวนมากที่ทันสมัย ทํางานง%ายขึ้นและเข�าถึงได�แพร%หลาย 
4) Government catalysing market change นโยบายท%านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ- จันทร-โอชา ได�กล%าวความตอนหนึ่งถึง Big data ว%า “จะเปJน

เทคโนโลยีที่เอื้อต%อการสร�างเครือข%าย ที่ทําให�ทั้งหน%วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สามารถจะเข�าถึงข�อมูลที่มีคุณภาพ ทันสมัย และ สามารถนํามาใช�ประโยชน-ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมได� อย%างเปJนรูปธรรม ทั้งระบบ” จึงเกิดมีแรงส%งจากภาครัฐในหลายหน%วยงานที่ถูกกดดันให�มีการเปVดเผยข�อมูลให�โปร%งใสจนกระจายไปสู%หน%วยงานอื่น 

2) วัตถุประสงค7 
1) พัฒนาศูนย	รวมข�อมูลด�านเศรษฐกิจการคลัง เพื่อให�กระทรวงและหน"วยงานที่เกี่ยวข�องมีแหล"งข�อมูลที่ใช�เชื่อมโยง แลกเปลียนระหว"างกันได�อย"างรวดเร็ว 

ตอบสนองพันธกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจประเทศ 
2) จัดทํา พัฒนาฐานข�อมูลขนาดใหญ%ของกระทรวงการคลัง  (MOF Big Data) ปรับปรุงข�อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง สําหรับให�บริการข�อมูลหลากหลาย

รูปแบบแก%ผู�มีส%วนเกี่ยวข�องทั้งภาครัฐ นักวิเคราะห	 เศรษฐกรของกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน เพื่อเป.นส"วนหนึ่งในการพิจารณาคาดการณ	ด�านการเงินการคลัง 
3) จัดทํา ดูแลระบบการเชื่อมโยงข�อมูลระหว%างหน%วยงานในสังกัด และหน%วยงานที่เกี่ยวข�อง กําหนดมาตรฐานโครงสร�างข�อมูลให�เปJนระดับสากล เพื่อเปJน

ฐานข�อมูลด�านเศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง 
4) พัฒนาฐานข�อมูลกลาง พร�อมทั้งรูปแบบ ฟอร-แมทของข�อมูลที่จะมีการกระจายไปยังหน%วยงานต�นทางและปลายทางที่เกี่ยวข�องสําหรับการบริหารข�อมูลขนาด

ใหญ% 
5) เพื่อพัฒนารูปแบบของการให�บริการข�อมูล รวมทั้งการกําหนดรูปแบบการแชร-ข�อมูล ให�สามารถนําข�อมูลไปใช�ในได�อย%างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุง ขยาย

ขอบเขตการให�บริการ และนําข�อมูลไปแชร-ให�กับหลาย ๆ หน%วยงาน 
6) เพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบไอทีในการบริหารจัดการข�อมูลการเงินการคลังอย%างเปJนระบบในภาพรวม รวมถึงการให�บริการข�อมูลที่มา

จากหลายหน%วยงานทั้งภายในและภายนอกองค-กร 
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7) พัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต- เพื่อเผยแพร%ข�อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข%าย Internet และ Intranet ของกระทรวงการคลัง เพื่อสามารถให�บริการและเผยแพร%
ข�อมูลด�านเศรษฐกิจการคลังของประเทศ แก%ผู�ใช�งานภายในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชาชนโดยทั่วไป ให�เปJนไปอย%างครบถ�วนถูกต�อง ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ดําเนนิงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. จัดทํา
ประมาณ
การงบประมาณ 

                            

2. จัดทํา
รายละเอียด
เสนอ คคค. 

                            

3. ศึกษา 
Requirement 
และจัดทําร%าง 
TOR 

                            

4. จัดซื้อจัดจ�าง 
e-bidding และ
ทําสัญญา 

                            

5. บริษัท
ดําเนินการ
พัฒนา (18 
เดือน) 

                            

6. ทดลองใช�
และตรวจรับ
งาน 
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช=)  

วงเงินประมาณการจํานวน  49,500,000.00 บาท (สี่สิบเก�าล�านห�าแสนบาทถ�วน) รวมภาษีมูลค%าเพิ่มแล�ว  โดยใช�เงินงบประมาณประจําปxงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

5) ผู=รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ-เสถียร ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน�วยงาน  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท7  02-126-5800 Email lertwc@mof.go.th 

 
ชื่อ นางสาวสมิทธิ์ธนา ชัยเจนกิจ ตําแหน�ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร-ชํานาญการ 
หน�วยงาน  ศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท7  02-126-5900 ต%อ 3610 Email smithtana@mof.go.th 
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1.2 โครงการบริการและเผยแพร�ข=อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังสาธารณะ (MoF Open Data Services) (สป.กค.) 

1) หลักการและเหตุผล 
เนื่องด�วยนโยบายเร%งด%วนของรัฐบาลสําหรับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ยุทธศาสตร-ที่ 4 มุ%งเน�นให�ภาครัฐปรับเปลี่ยนสู%รัฐบาลดิจิทัล โดยมีแผนงาน 

ที่สําคัญ คือ การจัดให�มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต�องการของประชาชนหรือผู�ใช�บริการ  ปรับเปลี่ยนการทํางานของภาครัฐโดยเน�นบูรณาการการลงทุนใน
ทรัพยากร การเชื่อมโยงข�อมูล และการทํางานของหน%วยงานรัฐเข�าด�วยกัน สนับสนุนให�มีการเปVดเผยข�อมูลที่เปJนประโยชน-ตามมาตรฐาน open data และการพัฒนา
แพลตฟอร-มบริการพื้นฐานภาครัฐ) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (ยุทธศาสตร-ที่ 1 การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ รองรับการไปสู%รัฐบาลดิจิทัล  
ซึ่งเน�นการบูรณาการข�อมูลผ%านระบบเชื่อมโยงข�อมูลกลาง และการให�ทุกข�อมูลงานบริการผ%านจุดเดียวนั้น) รวมทั้งแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลัง  
ที่มุ%งเน�นให�มีการบูรณาการข�อมูล เปVดเผยข�อมูลและมีช%องทางให�ประชาชนเข�าถึงข�อมูลได�อย%างถูกต�องและทั่วถึง  มีส%วนร%วมในการแสดงความคิดเห็น สร�างความเชื่อมั่นใน
การขับเคลื่อนนโยบายอย%างต%อเนื่องและถูกต�อง ทั้งยังช%วยส%งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจการ หรือภารกิจที่เกี่ยวกับงานจัดเก็บภาษีอาการตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังในฐานะหน%วยงานหลักที่กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลด�านเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศ มีความจําเปJนที่จะต�องจัดทําระบบบริการและ
เผยแพร%ข�อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังสาธารณะ (MoF Open Data Services) แก%ประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน นําเสนอข�อมูลในเชิงวิเคราะห-และสังเคราะห-  
ในรูปแบบต%างๆ ครบถ�วนและทันสมัย มีแพลตฟอร-มการให�บริการข�อมูลและการวิเคราะห-ข�อมูลด�านเศรษฐกิจการเงินการคลังสาธารณะของประเทศ สามารถนําเสนอ 
ในรูปแบบข�อมูลเชิงสถิติ แผนภาพอินโฟกราฟVก สื่อผสมต%างๆ รองรับอุปกรณ-ที่หลากหลาย เพื่อให�บริการประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน สามารถสืบค�นข�อมูล เปJนแหล%ง
ความรู�อ�างอิงเชิงวิชาการทั้งในอดีตและป]จจุบัน สามารถนําข�อมูลไปใช�เพื่อการวางแผน วิจัย พัฒนาและสร�างนวัตกรรมใหม%เปJนประโยชน-ทางเศรษฐกิจและสังคม 
ตอบสนองความต�องการของผู�มีส%วนได�ส%วนเสียรองรับต%อการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะการเข�าสู%ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เปJนการสร�างความเชื่อมั่นและทัศนคติในแง%บวก
ของประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนต%อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ประกอบไปด�วยสารสนเทศที่สําคัญ ๓ ด�าน ดังต%อไปนี้ 

- สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร  นําเสนอเฉพาะ KPI ที่ผู�บริหารกระทรวงติดตามเปJนประจํา นําเสนอเรื่องที่เปJนนโยบายสําคัญ เร%งด%วน หรือตาม 
ความต�องการของผู�บริหารระดับสูง กระทรวงการคลัง ต�องการติดตามผลการดําเนินงานเฉพาะกิจ 

- สารสนเทศสําหรับข�อมูลการติดตามกระแส หรือ เสียงตอบรับ เกี่ยวกับโครงการหรือนโยบายด�านเศรษฐกิจการคลัง จากแหล%งข�อมูล Social Media ต%างๆ 
- สารสนเทศสําหรับให�บริการประชาชน ซึ่งจะนําเสนอข�อมูลข%าวสารที่อยู%ในความสนใจของประชาชนที่ได�จากการวิเคราะห-และคัดกรองจากสารสนเทศ 
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2) วัตถุประสงค7 
2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห-ความต�องการด�านการวิเคราะห-และใช�ข�อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศไทย รวบรวมแหล%งข�อมูลด�านเศรษฐกิจการเงิน 

การคลังที่มีอยู%ในป]จจุบัน ทั้งที่อยู%ในกระทรวงการคลัง หน%วยงานภายนอก และแหล%งข�อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง 
2.2 เพื่อพัฒนาระบบบริการและเผยแพร%ข�อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง (MoF Open Data Services) สําหรับบริหารจัดการข�อมูลขนาดใหญ%  Big Data  ของข�อมูล

ด�านเศรษฐกิจการเงินการคลังแบบเต็มรูปแบบได�ในอนาคตที่มีความพร�อมในป]จจุบัน  เพื่อสามารถให�บริการผ%านช%องทางเว็บไซด-  โมบายแอพลิเคชั่น และเว็บเซอร-วิส 
2.3 เพิ่มช%องทางให�ประชาชนนําข�อมูลไปใช�ประโยชน-ทางเศรษฐกิจและสังคมอย%างถูกต�องและทั่วถึง สามารถตรวจสอบการทํางานของกระทรวงการคลัง รวมทั้งมี

ส%วนร%วมในการแสดงความคิดเห็น  
2.4 วิเคราะห-ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข�อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ให�เปJนไปอย%างครบถ�วน ถูกต�อง ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถให�บริการและ

เผยแพร%ข�อมูลด�านเศรษฐกิจการคลังของประเทศ แก%ผู�ใช�งานทั้งภายนอก และภายในกระทรวง 

 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 

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. จัดทํารายละเอียดเสนอ คคค.                     

2. ร%าง TOR ดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง e-bidding                     

3. พิจารณาผลและเซ็นสัญญาจัดซื้อจัดจ�าง                     

4. บริษัทดําเนินการพัฒนา                     

5. ทดลองใช�และตรวจรับงาน                     
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช=)  

จํานวนเงิน 15,000,000.00 บาท (สิบห�าล�านบาทถ�วน) โดยใช�เงินฝากค%าใช�จ%ายเก็บภาษีท�องถิ่น 10% ประจําปxงบประมาณ พ.ศ. 2560  

5) ผู=รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ นางสาวสมิทธิ์ธนา ชัยเจนกิจ ตําแหน�ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร-ชํานาญการ 
หน�วยงาน  ศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท7  02-126-5900 ต%อ 3610 Email smithtana@mof.go.th 
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1.3 ศูนย7บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย7สินแห�งชาติ National Property Valuation Management Center (กรมธนารักษ7) 

1) หลักการและเหตุผล 
 ระบบบริหารจัดการราคาประเมินทรัพย-สินแห%งชาติ : National Property Valuation Management Center โดยเปJนศูนย-กลางที่ดําเนินการเผยแพร%ราคาประเมิน
อสังหาริมทรัพย- ที่อยู%ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการเผยแพร%ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย-อาจรวมถึงราคาประเมินทางราชการที่กรมธนารักษ-จัดทําขึ้นเพื่อใช�ในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม และเพื่อใช�เปJนฐานคํานวณภาษีตามร%างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร�าง พ.ศ. .... มีการสร�างเนื้อหาด�านงานวิจัย และวิเคราะห-ข�อมูลเพื่อประเมิน
สถานการณ-และแนวโน�มของราคาอสังหาริมทรัพย- พยากรณ-อุปสงค- อุปทานราคาซื้อขายของอสังหาริมทรัพย- เผยแพร%และให�บริการข�อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับข�อมูลประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย- มีการวิเคราะห-ข�อมูลเชิงพื้นที่ด�วยการบูรณาการข�อมูลด�านแผนที่     กับข�อมูลต%างๆ โดยสร�างรูปแบบเนื้อหาได�ตามความต�องการของผู�ใช�บริการ รองรับการ
เชื่อมต%อด�วยการเชื่อมโยงฐานข�อมูลกับหน%วยงานต%างๆ ได�โดยอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด�วย ฐานข�อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินและสถานที่สําคัญ ข�อมูลแปลงที่ดินที่ราชพัสดุ ข�อมูลรูปแปลง
ที่ดินที่ได�รับการเชื่อมโยงจากหน%วยงานต%างๆ ของรัฐที่ครอบครอง ข�อมูลทะเบียนที่ดิน ข�อมูลราคาซื้อขายจดทะเบียนจากกรมที่ดิน และข�อมูลราคาประเมินทุนทรัพย-ที่ดิน โรงเรือน
สิ่งปลูกสร�างและห�องชุด เปJนต�น 

2) วัตถุประสงค7 

(1) จัดทําฐานข�อมูลแผนที่และราคาประเมินที่ดินรายแปลง 
             (2) รวบรวมข�อมูลทะเบียนทรัพย-สิน ข�อมูลที่ดินที่ราชพัสดุ ข�อมูลที่ดิน ข�อมูลแผนที่ ข�อมูลราคาซื้อขาย ข�อมูลสินเชื่อ เพื่อจัดทําฐานข�อมูลขนาดใหญ% (Big Data)  

(3) เพื่อบริหารจัดการฐานข�อมูลขนาดใหญ% (Big Data Analytics) 
(4) ปรับปรุงราคาประเมินทุนทรัพย-อสังหาริมทรัพย-และข�อมูลที่ราชพัสดุให�เปJนป]จจุบัน (Data Science And Machine Learning)  
(5) เพื่อการบูรณาการข�อมูลระหว%างหน%วยงานภาครัฐและเอกชน สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และนโยบายด�านเศรษฐกิจอื่นๆ ของรัฐบาล 
(6) เพื่อให�บริการข�อมูลราคาประเมินอสังหาริมทรัพย-และข�อมูลที่ราชพัสดุในรูปแบบต%างๆ 
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3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนนิงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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.จัดทํา TOR                             

๒.ดําเนินการ
ทางพัสดุ 

                            

๓. บริษัทฯ
ดําเนินการ
ตามสัญญา 

                            

๔. ตรวจรับ
พัสดุ 

                            

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช=) 

 วงเงิน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 แหล%งเงิน เงินงบประมาณ ประจําปxงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 

5) ผู=รับผิดชอบโครงการ 
 

ชื่อ นายพรชัย  ควรประเสริฐ ตําแหน�ง ผู�อํานวยการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน�วยงาน ศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมธนารักษ- กระทรวงการคลัง 
โทรศัพท7 ๐-๒๖๑๘-๖๓๓๘ Email pornchaiku@treasury.go.th 

 
ชื่อ นางสาววิลาวัลย- วีระกุล ตําแหน�ง ผู�อํานวยการสํานักประเมินราคาทรัพย-สิน 
หน�วยงาน สํานักประเมินราคาทรัพย-สิน  กรมธนารักษ- กระทรวงการคลัง 
โทรศัพท7 ๐-๒142-2426 Email wilawanvee@hotmail.com 
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1.4 โครงการจัดทําระบบเว็บไซต7ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อรองรับยุทธศาสตร7รัฐบาลดิจิทัล (สบน.)                                                                        . 

1) หลักการและเหตุผล เว็บไซต	ของสํานักงานมีความครบถ�วน สมบูรณ	 ทันสมัย มีข�อมูลภาครัฐโปร"งใส                          . 

2) วัตถุประสงค7 
      2.1 เพื่อจัดทําและพัฒนาระบบเว็บไซต- สบน. ให�มีความครบถ�วน สมบูรณ- ทันสมัย สวยงาม ใช�งานได�กับทุกอุปกรณ-คอมพิวเตอร- (Responsive) และรองรับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในป]จจุบัน 

      2.2 เพื่อจัดทําและพัฒนาระบบฐานข�อมูลระบบเว็บไซต-ให�มีความถูกต�อง ครบถ�วน และสามารถประยุกต-ใช�ให�เกิดประโยชน-ได�อย%างหลากหลาย             

      2.3 เพื่อจัดทําและพัฒนารูปแบบ การนําเสนอและการเผยแพร%ข�อมูลสารสนเทศของระบบเว็บไซต-ให�มีรูปแบบที่หลากหลาย (Multifunction)       

      2.4 เพื่อจัดทําและพัฒนาระบบเว็บไซต-ให�มีความสอดคล�องและรองรับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย ระยะ 3 ปx (พ.ศ.2559 - 2561)                                                                                                              

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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
เจ�าหน�าที่ 

                            

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

5) ผู=รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นางสาววราภรณ-  ป]ญญศิริ                                               . ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศ                                .
หน�วยงาน  ศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                             .
โทรศัพท7  0-2265-8050 ต%อ 5200                                            .  Email  waraporn@pdmo.go.th                                              . 
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1.5 โครงการบูรณาการฐานข=อมูลสารสนเทศภายในของ สบน. (Internal Enterprise Service BUS) (สบน.)                                                       . 
1) หลักการและเหตุผล การเชื่อมโยงข�อมูลต%าง ๆ เข�าด�วยกัน ทําให�การใช�ประโยชน-จากข�อมูลในระบบต%าง ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทําได�ยากและซับซ�อน เกิดความขัดแย�งกัน

ของข�อมูลชนิดเดียวกันจากระบบงานที่ต%างกันไม%สามารถส%งต%อหรือใช�ข�อมูลร%วมกันระหว%างหน%วยงานหรือระบบงานที่ต%างกันได� จึงมีความจําเปJนเร%งด%วนในการจัดเตรียมโครงสร�าง
พื้นฐานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. ทั้งในป]จจุบันและอนาคต เพื่อให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน           

2) วัตถุประสงค7 เพื่อจัดหาและติดตั้งระบบช%องทางบริการสารสนเทศสําหรับองค-กร และต%อเชื่อมการบริการข�อมูลจากระบบสารสนเทศที่มีอยู%เดิมเข�าสู%ช%องทางบริการ
สารสนเทศสําหรับองค-กรเพื่อปรับปรุงให�เปJนสถาป]ตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture: SOA) รวมถึงการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข�อมูลของภาครัฐและเอกชน 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. ศึกษาสถานภาพของระบบ
สารสนเทศ ฐานข�อมูล และ
กระบวนการทํางานของ สบน. ใน
ป]จจุบัน 

                            

2. จัดทําแนวทางการบูรณาการ
ด�านกระบวนการและข�อมูล
สารสนเทศต%าง ๆ ของ สบน. 

                            

3. พัฒนาระบบการเชื่อมโยง
ข�อมูลระหว%างระบบต�นแบบของ 
สบน. ระยะที่ 1 และระบบ 
Web Portal สําหรับหน%วยงาน 

                            

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

5) ผู=รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นางสาววราภรณ-  ป]ญญศิริ                                               . ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศ                                .
หน�วยงาน  ศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                             .
โทรศัพท7  0-2265-8050 ต%อ 5200                                            .  Email  waraporn@pdmo.go.th                                              . 
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1.6 โครงการพัฒนาศูนย7ปฏิบัติการข=อมูลหนี้สาธารณะ (PDMO-DOC) (สบน.)                                                                                                        . 

    1) หลักการและเหตุผล พัฒนาศูนย-ปฏิบัติการข�อมูลหนี้สาธารณะ (PDMO-DOC) เพื่อพร�อมสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู�บริหาร และการเชื่อมโยงศูนย-ข�อมูล
ภาครัฐ (Government Data Center)      .  

2) วัตถุประสงค7  

       2.1 จัดทําข�อมูลสารสนเทศ เพื่อใช�ในการติดตามผลการดําเนินงานต%าง ๆ การบริหารงานและการตัดสินใจ (Executive Data Report)               . 

       2.2 เพื่อเปJนกระบวนการสําคัญที่ช%วยสนับสนุนการจัดการวางแผน การกําหนดนโยบายกลยุทธ-                                          . 

       2.3 จัดทําและนําเสนอรายงานสรุปที่สามารถให�บริการแบบทันทีทันใด (Real Time) จากฐานข�อมูลหลายแหล%ง และระบบเชื่อมต%อกับระบบของกระทรวงการคลังที่เปJน 
MOF EIS ต%อไป        .  

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. จัดทําห�องศูนย-ปฏิบัติการข�อมูลหนี้
สาธารณะ (PDMO-DOC) 

                            

2. ศึกษา วิเคราะห- ข�อมูลหนี้สาธารณะที่
สําคัญให�มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน
เดียวกัน และเปJนระบบฐานข�อมูลกลาง
ด�านหนี้สาธารณะของประเทศ 

                            

3. พัฒนาการให�บริการเชื่อมโยงและ
เชื่อมต%อข�อมูลสารสนเทศแก%หน%วยงาน
ระดับกรมในระทรวงการคลัง 

                            

4. จัดทํา Data Virtualization and 
Data Science เพื่อใช�กําหนดนโยบายกล
ยุทธ-และการตัดสินใจของผู�บริหาร 

                            

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

5) ผู=รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นางสาววราภรณ-  ป]ญญศิริ                                               . ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศ                                .
หน�วยงาน  ศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                             .
โทรศัพท7  0-2265-8050 ต%อ 5200                                            .  Email  waraporn@pdmo.go.th                                              . 
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1.7 โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนงานและข=อมูลด=านหนี้สาธารณะให=รองรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข=องกับการเงิน (Financial Technology: Fin-Tech) (สบน.) 

1) หลักการและเหตุผล นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต-ใช�ร%วมกับการดําเนินธุรกรรมทางการเงินเพื่อให�การปฏิบัติงานของ สบน.มีระบบงานทันสมัย  

2) วัตถุประสงค7 เพื่อให�เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สบน. จึงจําเปJนต�องศึกษาและพัฒนากระบวนงานและข�อมูลด�านหนี้
สาธารณะให�รองรับ Fin-Tech                    

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. วิเคราะห-และ
ปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให�รองรับ 
Fin-Tech 

                            

3. พัฒนาระบบ
สารสนเทศของ สบน. 
ให�รองรับ Fin-Tech 

                            

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

5) ผู=รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นางสาววราภรณ-  ป]ญญศิริ                                               . ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศ                                .
หน�วยงาน  ศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                             . 
โทรศัพท7  0-2265-8050 ต%อ 5200                                            .  Email  waraporn@pdmo.go.th                                              . 
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กระบวนงานสําคัญ  ด=านบริหารรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย7ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ=นต่ํากว�าร=อยละ 50 และการส�งเสริมให=เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
๑.8 โครงการพัฒนาระบบฐานข=อมูลและชุดข=อมูล (Dataset) ในความรับผิดชอบของ สคร. เพื่อรองรับการเปmดเผยข=อมูล (Open data) และการบูรณาการข=อมูลและเชื่อมโยง

การบริหารจัดการระหว�างหน�วยงานภาครัฐ (สคร.)  

1) หลักการและเหตุผล 
1.๑ เนื่องด�วยป]จจุบันกระทรวงการคลังถือครองหลักทรัพย-รวมประมาณ ๑๑๐ แห%ง มีมูลค%ารวมประมาณ ๑,๑๘๓,๔๓๗ ล�านบาท ทั้งที่เปJนหลักทรัพย-ที่อยู%ในตลาด

หลักทรัพย-และหลักทรัพย-ที่ไม%ได�อยู%ในตลาดหลักทรัพย- และทั้งที่เปJนหลักทรัพย-ของรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน นอกจากนี้ยังมีหน%วยลงทุนทั้งในกองทุนรวมวายุภักษ-หนึ่ง  
และกองทุนรวมเพื่อร%วมทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย%อม จะเห็นได�ว%าหลักทรัพย-ดังกล%าวมีมูลค%าค%อนข�างมาก ซึ่งหาก สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
มีฐานข�อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพย-ของรัฐที่ครอบคลุม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพจะช%วยให� สคร. และกระทรวงการคลังสามารถบริหารหลักทรัพย-ได�อย%างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถจําหน%ายหลักทรัพย-ที่ไม%มีความจําเปJนต�องถือครอง ส%งผลให�สามารถสร�างมูลค%าในการพัฒนาประเทศ 

1.2 รัฐบาลให�ความสําคัญกับการให�เอกชนร%วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยการส%งเสริมและสนับสนุนให�ส%วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค-กรปกครองส%วนท�องถิ่น  
และหน%วยงานอื่นของรัฐดําเนินกิจการของรัฐโดยการให�เอกชนร%วมลงทุน สคร. ในฐานะฝ�ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการให�เอกชนร%วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(คณะกรรมการนโยบายฯ) จึงเล็งเห็นความสําคัญในการจัดให�มีฐานข�อมูลและระบบสารสนเทศของโครงการร%วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ถูกต�องและเปJนป]จจุบัน เพื่อให�รัฐบาล 
คณะกรรมการนโยบายฯ กระทรวงการคลัง และ สคร. สามารถกําหนดยุทธศาสตร-การให�เอกชนร%วมลงทุนในกิจการของรัฐไปในทิศทางที่ถูกต�อง และสอดคล�องกับโครงการร%วม
ลงทุนในกิจการของรัฐของหน%วยงานเจ�าของโครงการต%างๆ รวมถึงสามารถติดตามความคืบหน�าในการดําเนินโครงการร%วมลงทุนดังกล%าวได�อย%างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส%งผลให�
ภาพรวมทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศมีแนวโน�มที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ในการกํากับดูแลโครงการร%วมลงทุนต%างๆ สคร. และหน%วยงานที่เกี่ยวข�องย%อมจําเปJนต�องมีข�อมูล
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจที่เพียงพอ ทั้งในส%วนของข�อมูลโครงการ และข�อมูลอื่นๆ เช%น รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแล รายงานผลการดําเนินงาน  
ความคืบหน�า ป]ญหา และแนวทางแก�ไข รวมถึงการแก�ไขสัญญาร%วมลงทุน ดังนั้น การมีฐานข�อมูลและระบบสารสนเทศของโครงการร%วมลงทุนในกิจการของรัฐ จึงมีความจําเปJน
และมีส%วนสําคัญอย%างยิ่งในการส%งเสริมการให�เอกชนร%วมลงทุนในกิจการของรัฐ และการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

1.3 สคร. ได�จัดให�มีระบบ GFMIS-SOE ที่ครอบคลุมด�านการเงิน การลงทุน ข�อมูลผู�บริหาร กรรมการ และพนักงาน รวมถึงข�อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ  
อย%างไรก็ตามระบบ GFMIS-SOE ในป]จจุบันไม%สามารถตอบสนองความต�องการทั้งในส%วนของหน%วยงานผู�ใช�ข�อมูล และผู�ให�ข�อมูลได�อย%างเต็มที่ ข�อมูลเปJนจํานวนมากที่ไม%อาจ
ตรวจสอบความถูกต�อง และไม%ได�ถูกนําไปใช�ในการวิเคราะห- ดังนั้น  ชุดข�อมูลต%างๆ ด�านรัฐวิสาหกิจ จึงต�องมีการทบทวนถึงความสําคัญ ความจําเปJน จํานวนข�อมูล และความถี่ 
ในการจัดส%งและการใช�ข�อมูลให�เหมาะสมต%อไป 
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2) วัตถุประสงค7 
2.1  สคร. มีฐานข�อมูลและระบบสารสนเทศด�านข�อมูลรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย-ของรัฐ และการร%วมลงทุนในกิจการของรัฐ พร�อมรองรับการเชื่อมโยงข�อมูลแบบบูรณาการ

ระหว%างหน%วยงานภาครัฐได�อย%างมีประสิทธิภาพ และการเปVดเผยข�อมูลให�แก%ผู�สนใจ (Open data)  
2.2  สคร. และหน%วยงานอื่นที่เกี่ยวข�องสามารถตัดสินใจทางด�านการเงิน การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และการบริหารจัดการหลักทรัพย-ของรัฐ รวมถึงสามารถติดตาม 

และกํากับดูแลโครงการร%วมลงทุนในกิจการของรัฐ ได�อย%างมีประสิทธิภาพ จากฐานข�อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย-ของรัฐ  
 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. สํารวจความต�องการข�อมูลและกําหนดรายการข�อมูล 
1.1 หารือร%วมกับหน%วยงานที่เกี่ยวข�อง เช%น ธนาคาร

แห%งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จและ สั งคมแห% งชา ติ  กรมบัญ ชีกลาง 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และสํานักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะ เพื่อ สํารวจความต�องการข�อ มูล 
ด�านรัฐวิสาหกิจ และกําหนดรายการข�อมูล ระยะเวลา
และความถี่ในการส%งข�อมูลในระบบ GFMIS-SOE   

1.2 หารือร%วมกับสํานักบริหารหลักทรัพย-ของรัฐ 
และกองส%งเสริมการให�เอกชนร%วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐ เพื่อสํารวจความต�องการข�อมูลด�านหลักทรัพย-
ของรัฐ และการให�เอกชนร%วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ตามลําดับ และกําหนดรายการข�อมูล ระยะเวลา 
และความถี่ในการส%งข�อมูลในระบบ GFMIS-SOE  

                            

2. พัฒนาระบบฐานข�อมูลสารสนเทศด�านหลักทรัพย-
ของรัฐ และด�านการร%วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

                            

3. พัฒนาระบบบริหารการเ งินการคลังภาครัฐ  
แ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส- ใ ห ม%  ( New GFMIS Thai)  
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ฐ า น ข� อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ 
ด�านรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะทําให�ระบบ New GFMIS Thai 
ประกอบด�วยข�อมูลหลักของ สคร. ครบทุกด�าน ดังนี้  

                            

 3.1 ข�อมูลด�านรัฐวิสาหกิจ 
3.2 ข�อมูลด�านหลักทรัพย-ของรัฐ 
3.3 ด�านการร%วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. เปVดใช�งานระบบ New GFMIS Thai อย%างเปJน
ทางการ พร�อมรองรับการเชื่อมโยงข�อมูลแบบบูรณา
การ ระหว%างหน%วยงานภาครัฐได�อย%างมีประสิทธิภาพ 
และการเปVดเผยข�อมูลให�แก%ผู�สนใจ (Open data)  

                            

5. สํารวจความพึงพอใจเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบต%อไป 

                            

 

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช=) 
ปxงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม%ใช�เงินงบประมาณ 
ปxงบประมาณ พ.ศ. 2561  จํานวนเงิน 5,000,000.00 (ห�าล�านบาทถ�วน) จากเงินงบประมาณ 
ปxงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวนเงิน 50,000,000.00 (ห�าสิบล�านบาทถ�วน) จากเงินงบประมาณ 
ปxงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม%ใช�เงินงบประมาณ 
ปxงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม%ใช�เงินงบประมาณ 

5) ผู=รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ   นางสาวภัทรา นิยะถิรกุล     ตําแหน�ง     ผู�อํานวยการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน�วยงาน  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
โทรศัพท7  02- 298 -5880 ต%อ 2178    Email      patra_n@sepo.go.th 

 
ชื่อ   นายกรินทร- ศิริพัฒน-พิบูลย-    ตําแหน�ง     นักวิชาการคอมพิวเตอร-ชํานาญการพิเศษ 
หน�วยงาน  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
โทรศัพท7  02- 298 -5880 ต%อ 2173    Email      Karin_s@sepo.go.th 

ชื่อ   นางสาวกรรวีร- จารุรังสรรค-   ตําแหน%ง     นักวิเคราะห-รัฐวิสาหกิจชํานาญการพิเศษ 
หน�วยงาน  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
โทรศัพท7  02- 298 -5880 ต%อ 2175    Email      kanrawee_j@sepo.go.th 
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ยุทธศาสตร7ที่ 2 : ยกระดับกระบวนการทํางานด:วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กระบวนงานสําคัญ ด:านจัดทําฐานข:อมูลของกระทรวงการคลัง 

2.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบศูนย7ปฏิบัติการ (Department Operation Center : DOC) บน Private Cloud พร:อมระบบสํารองข:อมูลในกรณีฉุกเฉิน
 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 

1) หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะหน�วยงานที่ทําหน าที่ศึกษา วิเคราะห" และเสนอแนะนโยบายด านเศรษฐกิจการเงิน การคลัง รวมทั้งเศรษฐกิจระหว�าง
ประเทศเพื่อพิจารณากําหนดนโยบายต�อกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ สศค. ยังมีหน าที่ติดตาม กํากับ ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินนโยบาย หรือมาตรการต�าง ๆ ที่เกี่ยวข อง
กับกระทรวงการคลัง รวมทั้งเป2นแหล�งเผยแพร�ข อมูลข�าวสารด านนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ 
  ในการนี้ การดําเนินการตามภารกิจหลักของหน�วยงานดังกล�าว ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สศค. จะต องเป2นระบบที่มีความทันสมัย และมีความมั่นคงปลอดภัย
สูง รวมทั้งอยู�ในสภาพที่มีความเหมาะสม และพร อมใช งานได อย�างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บุคลากรของ สศค. สามารถปฏิบัติงานกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สศค. ได อย�าง
ต�อเนื่อง และให การสนับสนุนบุคลากรส�วนใหญ�ของ สศค. ซึ่งปฏิบัติภารกิจตามที่รับมอบหมายในการจัดทํานโยบายด านเศรษฐกิจการเงิน การคลัง และนโยบายเศรษฐกิจอื่น ตาม
นโยบายที่ได รับมอบหมาย ให มีความถูกต อง แม�นยํา และมีความทันสมัย รวมทั้งมีการเผยแพร�ข อมูลข�าวสารที่เป2นประโยชน"ต�อสาธารณชนให รับทราบ และติดตามระบบ
เศรษฐกิจของประเทศต�อไป 
 ดังนั้น เพื่อให การดําเนินงานบรรลุตามภารกิจดังกล�าวข างต น สศค. จึงได ดําเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบศูนย"ปฏิบัติการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
(Department Operation Center : DOC) บน Private Cloud พร อมระบบสํารองข อมูล เพื่อการพัฒนาให เกิดศักยภาพในการรองรับการบริหารจัดการของผู บริหารระดับสูงผ�าน
ระบบศูนย"ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC) โดยใช ระบบ DOC และเพื่อให  สศค. สามารถปฏิบัติงานได อย�างต�อเนื่องในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช�น 
เกิดภัยพิบัติในรูปแบบของการจลาจล มีมวลชนเข าปQดล อมสถานที่ราชการ เป2นต น ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สศค.ดังกล�าว จะยังสามารถปฏิบัติงานได        อย�าง
ตลอดเวลา 

2) วัตถุประสงค7 
2.1  เพื่อจัดหาอุปกรณ"คอมพิวเตอร"สําหรับระบบศูนย"ปฏิบัติการระดับกรม DOC และ Private Cloud ของ สศค. 
2.2  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผู บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาสั่งการให บุคลากรดําเนินการหรือประสานความร�วมมือไปยังหน�วยงานที่เกี่ยวข อง 
2.3  เพื่อพัฒนาระบบ Private Cloud สําหรับการใช ข อมูลร�วมกัน โดยสามารถใช ข อมูลได ทั้งภายในและภายนอก สศค. ได อย�างมีประสิทธิภาพ 
2.4  เพื่อการดําเนินงานที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในรูปแบบของ Digital Economy เนื่องจากเป2นการพัฒนาระบบสารสนเทศด านเศรษฐกิจการเงิน การคลัง  

การออมและการลงทุน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหว�างประเทศ สําหรับผู บริหารระดับสูงในการกําหนดนโยบายด านเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อไปสู� MOF 4.0  
และ Thailand 4.0 
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3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

ขั้นตอนการดําเนินการ ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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 (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช:)  

5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นายกัมพล ฉายสุวรรณ   ตําแหน�ง ผู อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  
หน�วยงาน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
โทรศัพท7 02-2739020 ต�อ 3710 
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กระบวนงานสําคัญ ด:านให:บริการชําระภาษี และขอคืนภาษี  

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

1) หลักการและเหตุผล 
  ในปhงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงการคลังมีการพัฒนา/ปรับปรุง กระบวนการทํางานของระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) ซึ่งเป2นระบบที่ให บริการ
ด านภาษีของ 3 กรมภาษี คือ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ด วยการใช รหัสผ�านเดียว ซึ่งในระยะแรกมีกลุ�มเปlาหมายคือ ผู ประกอบการรายใหม�เท�านั้น และได 
มีการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย ระบบลงทะเบียน ระบบบริหารจัดการผู ใช งานระบบ รวมถึงปรับปรุงระบบงานกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร           
ให สามารถรองรับการใช งานระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) ได อย�างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได พัฒนาระบบสํารองฉุกเฉิน (HA) เพื่อเตรียมความพร อม 
หากระบบงานที่ศูนย"คอมพิวเตอร"กระทรวงการคลังไม�สามารถให บริการได  ประชาชนจะยังสามารถเข าสู�ระบบบริการทางอินเตอร"เน็ตได   

ทั้งนี้ เพื่อให ระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) สามารถให บริการประชาชนได อย�างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต อง และเพื่อเป2นการสร างความเชื่อมั่นต�อ
การใช บริการระบบดังกล�าว จึงได มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานของระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) และเพิ่มเติมบริการด านภาษี พร อมทั้งปรับปรุง
เว็บไซต"หลักของระบบบริการ  Tax Single Sign On (Tax SSO) ให ทันสมัยเพื่อรองรับการใช งานบนมือถือ (Mobile Application) รวมถึงทําการโอนย ายข อมูลผู ประกอบการ
รายเดิมของกรมสรรพากรเข าสู�ระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) เพื่อเป2นการอํานวยความสะดวกและเพิ่มช�องทางการให บริการแก�ผู ประกอบการ นอกจากนี้  
ได ปรับปรุงระบบสํารองฉุกเฉินให มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

2) วัตถุประสงค7 
 2.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานของระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 2.2 เพื่อปรับปรุงระบบงานของกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ให สามารถรองรับการใช งานระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) 

 2.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต"ระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) ให สามารถรองรับการใช งานบนมือถือ (Mobile Application)  

 2.4 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสํารองฉุกเฉินระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO)  
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3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนนิงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. จัดทําโครงการ
เสนออนุมัติ 

                            

2. เสนออนุมัติ
งบประมาณและ
อนุมัติวงเงิน 

                            

3. เสนออนุมัติ
แต�งตั้ง
คณะกรรมการฯ 
และดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ าง 

                            

4 . ดํ า เ นิ น ก า ร
จัดซื้อจัดจ างและ
ทําสัญญา 

                            

5. ส�งมอบงาน                             
 

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช:)  
     ใช วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 40,000,000.- บาท (สี่สิบล านบาทถ วน) โดยขอใช เงินงบประมาณ ประจําปh 2563 

5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายธาดา  ชพานนท" ตําแหน�ง  ผู อํานวยการส�วนพัฒนาระบบงานประมวลผลข อมูลสารสนเทศ 
หน�วยงาน  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท7  02-126-5904  Email Thada@mof.go.th 

  

พ.ย. – ธ.ค. 62 

ธ.ค. 62  – ม.ค. 63 

ก.พ. 63  

ก.พ. – มี.ค. 63  

มี.ค. 63 – ธ.ค. 63 



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจาํป)งบประมาณ 2560 - 2564 
 

 

21 
 

2.2 (1) โครงการพัฒนาระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) (กรมสรรพสามิต) 

1) หลักการและเหตุผล 
เพื่อบูรณาการข อมูลผู เสียภาษีให สามารถเข าทําธุรกรรมผ�าน3 กรมภาษี ได โดยใช รหัสผู ใช  และรหัสผ�านเดียว และอํานวยความสะดวกให กับผู เสียภาษี สามารถชําระ

ภาษี ณ จุดบริการเดียว Tax One Stop Service 

2) วัตถุประสงค7 
2.1 เพื่ออํานวยความสะดวกให ผู เสียภาษีสามารถเข าทําธุรกรรมผ�าน ๓ กรมภาษี ได สะดวกยิ่งขึ้น 
2.2 เพื่ออํานวยสะดวกให กับผู เสียภาษีสามารถชําระภาษี ณ จุดเดียว 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการ 
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 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.ทํา TOR 
และจัดจ าง 

                        

2.รวบรวม
ความ
ต องการ 

                        

3.ออกแบบ
และพัฒนา 

                        

4.ติดตั้ง
และทดสอบ 

                        

5.ใช งาน
จริง 
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4) งบประมาณ  10 ล านบาท (เงินขอใช เงินฝากค�าใช จ�ายเก็บภาษีท องถิ่น 10% ประจําปh 2559 ของกระทรวงการคลัง) 

5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นางอุษามาศ  ร�วมใจ     ตําแหน�ง ผู อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน�วยงาน  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสรรพสามิต 
โทรศัพท7  02-241-5600-18  ต�อ 64202  Email  usamas@excise.go.th 

ชื่อ  นางสาวกฤษณี  ช�อสะอึก    ตําแหน�ง นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการ 
หน�วยงาน  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสรรพสามิต 
โทรศัพท7  02-241-5600-18  ต�อ 64202 Email  krisanee@excise.go.th 
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2.3 โครงการพัฒนาระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส7 โดยผ�านช�องทางการให:บริการของธนาคาร (กรมศุลกากร) 

1) หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากปzจจุบันผู ประกอบการหรือตัวแทนออกของ สามารถชําระเงินค�าภาษีอากรและรายได อื่น ที่เคาน"เตอร"ของกรมศุลกากร โดยใช เงินสด เช็ค และบัตรภาษี
และชําระด วยระบบอิเล็กทรอนิกส" (e-Payment) โดยวิธีตัดบัญชีธนาคาร แต�การชําระเงินที่เคาน"เตอร"ของกรมศุลกากร ยังมีปริมาณมากกว�าระบบรับชําระเงินค�าภาษีอากร
ทางอิเล็กทรอนิกส" (e-Payment) จึงทําให เจ าหน าที่การเงินและบัญชีของกรมศุลกากรต องถือเงินสดจํานวนมากและใช เวลาในการนับเงิน ตรวจสอบเอกสาร อาจเป2น
ช�องทางให เกิดการทุจริตได  ผู ประกอบการหรือตัวแทนออกของ ต องใช เวลาและเสียค�าใช จ�ายเพื่อเดินทางมายังกรมศุลกากร  
       ดังนั้นเพื่อเป2นการสนับสนุนโครงการ National e-Payment ตามนโยบายของรัฐบาล ให ลดการใช เงินสดและเช็ค กรมศุลกากรจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส" โดยผ�านช�องทางการให บริการของธนาคาร เช�น Internet Banking, Mobile Banking, ระบบ ATM, เคาน"เตอร"ธนาคาร, เครื่องรับบัตร
อิเล็กทรอนิกส" (EDC : Electronic Data Capture) เป2นต น เพื่อเพิ่มช�องทางการรับชําระเงินและอํานวยความสะดวกให กับผู ประกอบการหรือตัวแทนออกของ 

2) วัตถุประสงค7 
พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออํานวยความสะดวกทางการค า  

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 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. การจัดซื้อ/จัด
จ าง 

                            

2. ศึกษา วิเคราะห" 
และออกแบบ
ระบบงาน 

                            

3. พัฒนาติดตั้ง
ระบบและทดสอบ
การใช งาน 

                            

4. อบรมผู ใช งาน
และส�งมอบงาน 
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช:) 
จํานวนเงิน 29,884,000 บาท (ยี่สิบเก าล านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ วน) จากเงินค�าธรรมเนียมศุลกากร (๕%) ปhงบประมาณ 2559  

5) ผู:รับผิดชอบโครงการ  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร 
ชื่อ นายเจษฎา  อริยฉัตรกุล     ตําแหน�ง  ผู อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทรศัพท7   02-6676009     Email     100572@Customs.go.th 

ผู:จัดเก็บข:อมูล 
ชื่อ  นางสาวรุ�งรัตน"  ผูกประยูร     ตําแหน�ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการ 
โทรศัพท7   02-6677000 ต�อ 4608      Email     106127@Customs.go.th 

ชื่อ  นางเกษรา ราชโยธา     ตําแหน�ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการ 
โทรศัพท7   02-6676206     Email     106565@Customs.go.th 

ชื่อ  นางสาวขวัญตาตั้งมณี       ตําแหน�ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร"ปฏิบัติการ 
โทรศัพท7   02-6677000 ต�อ 4573     Email     107389@Customs.go.th 
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2.4 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานธุรกรรมทางอินเทอร7เน็ต (ส�วนพัฒนารูปแบบ e-Form ให:รองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม�) (กรมสรรพสามิต) 

1)  หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากกรมสรรพสามิตได มีการปรับปรุงกฎหมายสรรพสามิตใหม� ให สอดคล องกับการบริหารการจัดเก็บภาษีในปzจจุบัน และปรับปรังแบบฟอร"มให  

อํานวยความสะดวกกับผู เสียภาษีเพิ่มขึ้นและขยายการให บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส"ให กว างขวางมากขึ้น เพิ่มบริการการกรอกข อมูลในรูปแบบ e-Form 

2)  วัตถุประสงค7 
2.1  อํานวยความสะดวกให แก�ผู ประกอบการในการกรอกแบบฟอร"มของกรมสรรพสามิต 
2.2  เพิ่มช�องทางในการให บริการสําหรับผู ประกอบการในการกรอกแบบฟอร"มแบบ offline 

3)  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการ 
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 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.ทํา TOR 
และจัดจ าง 

                        

2.รวบรวม
ความ
ต องการ 

                        

3.ออกแบบ
และพัฒนา 

                        

4.ติดตั้ง
และทดสอบ 

                        

5.ใช งาน
จริง 
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4)  งบประมาณ  5 ล านบาท (เงินงบประมาณรายจ�ายประจําปh 2561) 

5)  ผู:รับผิดชอบโครงการ 
 ชื่อ นางอุษามาศ  ร�วมใจ     ตําแหน�ง  ผู อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ชื่อ นางสาวกฤษณี  ช�อสะอึก    ตําแหน�ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการ 
 หน�วยงาน ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสรรพสามิต 
 โทรศัพท7 02-241-5600-18  ต�อ 64202 Email usamas@excise.go.th และ krisanee@excise.go.th 
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2.5 โครงการระบบจัดส�งหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส7ที่เกี่ยวกับภาษีสรรพากรถึงผู:เสียภาษี (กรมสรรพากร) 

1) หลักการและเหตุผล  
    จัดส�งหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส"ที่เกี่ยวกับภาษีสรรพากรถึงผู เสียภาษี รองรับแผนยุทธศาสตร"ของกระทรวงการคลัง และแผนยุทธศาสตร"ชาติ 4.0      

 2) วัตถุประสงค7  
      2.1  เพื่อลดการใช กระดาษ ช�วยลดโลกร อน 

       2.2  ช�วยลดการเก็บเอกสารเป2นกระดาษของผู เสียภาษี 
       2.3  ช�วยประหยัดงบประมาณค�าใช จ�ายค�าจ างพิมพ" Pre-Printed Form ค�าหมึกพิมพ" ค�าสึกหรอของเครื่องพิมพ" ค�าจัดส�งหนังสือหรือเอกสารถึงผู เสียภาษี ฯลฯ 
       2.4  เพิ่มประสิทธิภาพการให บริการผู เสียภาษี ทั้งด านเวลา และการสูญหาย 

 3) ขั้นตอนการดําเนินงาน  
     3.1 Phase I  เพิ่มปริมาณผู เสียภาษีรับหนังสือหรือเอกสารที่มิใช�คําสั่งทางการปกครอง 

ขั้นตอนการ 
ดําเนินการ 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. ศึกษาความ
เป2นไปได  ด าน
กรมสรรพากร 
ได แก� กม. แนว
ปฏิบัติ ฯลฯ และ
ด านผู เสียภาษี 
ได แก�ช�องทาง การ
รับของผู เสียภาษี                

 

         

   

2. กําหนดความ
ต องการ                

 
         

   

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

 5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 
 ชื่อ                นางสาวนันทพร คอวนิช ตําแหน�ง       ผู อํานวยการ 
 หน�วยงาน       กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โทรศัพท7         02-272-8826 E-mail         nantaporn.co@rd.go.th 
 
 ชื่อ                นางสาวกาญจนา เจริญมาก ตําแหน�ง       นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการ 
 หน�วยงาน       กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โทรศัพท7         02-272-8753 E-mail         karnchana.ch@rd.go.th 

 3.2 Phase II  ดําเนินการกับหนังสือหรือเอกสารที่เป2นคําสั่งทางการปกครอง  
  

ขั้นตอนการ 
ดําเนินการ 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. ศึกษาความ
เป2นไปได  ด านกรม 
สรรพากร ได แก� 
กม. แนวปฏิบัติ 
เทคนคิ Digital 
Signature การ 
Comply ตาม กม.
ฯลฯ และด านผู 
เสียภาษี ได แก� 
ช�องทางการรับของ
ผู เสียภาษี                

 

         

   

2. กําหนดความ
ต องการ                

 
         

   

3. เสนอขอ
งบประมาณ                
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ขั้นตอนการ 
ดําเนินการ 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. กระบวนการ
จัดจ าง                

 
         

   

5.การพัฒนาและ
ทดสอบระบบ                

 
         

   

5. กําหนดใช งาน
ระบบ                

 
         

   

 
 4) งบประมาณ  -  

 5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 
     ชื่อ               นางสาวนันทพร คอวนิช ตําแหน�ง        ผู อํานวยการ 
     หน�วยงาน      กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     โทรศัพท7        02-272-8826 E-mail         nantaporn.co@rd.go.th 

             ชื่อ               นางสาวขวัญรุ�ง เกิดไผ�ล อม ตําแหน�ง       นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการ 
     หน�วยงาน      กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     โทรศัพท7        02-272-8726 E-mail         khanrung.ke@rd.go.th  2. kanyarat.pr@rd.go.th 

          ชื่อ                นางสาวกัลยารัตน" พิพัฒนกิจอนันต"                                 ตําแหน�ง       นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการ 
          หน�วยงาน      กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     โทรศัพท7        02-272-8726 E-mail         kanyarat.pr@rd.go.th 
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สิ่งที่ควรคํานึงถึง 
การดําเนินการทั้งใน Phase I และ Phase II คือ ช�องทางการรับหนังสือหรือเอกสารของผู เสียภาษี กรณีที่เป2นบุคคลธรรมดา เนื่องจากมีหลากหลายรุ�น ซึ่งรุ�นที่น�าคํานึงถึง

ช�องทางการรับเป2น Digital มากที่สุด คือ รุ�นในลําดับที่ 1 รองลงมาคือ ลําดับที่ 2 บางกลุ�มคน  
 

ที่ Generration Age in 2017 อ:างอิง 
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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2.6 โครงการพัฒนาระบบงานคืนภาษีมูลค�าเพิ่มให:แก�นักท�องเที่ยว e-VRT (กรมสรรพากร) 

1) หลักการและเหตุผล  
ปzจจุบันปริมาณนักท�องเที่ยวชาวต�างชาติเดินทางเข ามาท�องเที่ยวในประเทศไทยเป2นจํานวนมากขึ้น ส�งผลให มีการขอคืนภาษีมูลค�าเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ กรมสรรพากร

จึงมีความต องการเพิ่มประสิทธิภาพในการให บริการแก�ผู ประกอบการ นักท�องเที่ยว ให ได รับความสะดวก รวดเร็ว ในการให บริการ และเจ าหน าที่สามารถคืนภาษีได ถูกต อง และ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ระบบงานที่พัฒนาขึ้นได นําเทคโนโลยีการสื่อสารมาช�วยในการส�งผ�านข อมูล เพื่อปรับปรุงการให บริการ ได แก� การส�งข อมูลรายการขายสินค าให นักท�องเที่ยวของ
ร านค า เพื่อมาจัดทําคําร องขอคืนเงินภาษีมูลค�าเพิ่มสําหรับนักท�องเที่ยว (ภ.พ.10) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส" การพัฒนาฟzงก"ชั่นงานสําหรับเจ าหน าที่สรรพากรตรวจสอบและ
วิเคราะห"การคืนเงินภาษีได ถูกต องและรวดเร็วยิ่งขึ้น การพัฒนา Application สําหรับตรวจยอดเงินคืนภาษี สถานะการคืนเงินภาษีของนักท�องเที่ยวผ�านโทรศัพท"มือถือ รวมทั้งการนํา
ข อมูลที่มีอยู�มาสร างมูลค�าเพิ่มให แก�ผู ประกอบการโดยการจัดทํารายงานการซื้อสินค าของนักท�องเที่ยว ผ�านเครือข�ายอินเทอร"เน็ต เพื่อนําไปประกอบการวางแผนการขายสินค า
ของผู ประกอบการ  

 2) วัตถุประสงค7  
  2.1  ลดปริมาณการใช กระดาษในการจัดทําคําร องขอคืนภาษีมูลค�าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.10) 
  2.2  ลดระยะเวลาของผู ประกอบการในการจัดทําคําร องขอคืนภาษีมูลค�าเพิ่มให แก�นักท�องเที่ยว 
  2.3  ลดระยะเวลาของนักท�องเที่ยวในขั้นตอนของรอคําร องขอคืนภาษีร านค า และการขอคืนภาษีที่สนามบิน 
  2.4  ลดระยะเวลาของเจ าหน าที่ในการตรวจสอบการขอคืนภาษีของนักท�องเที่ยว 
  2.5  เพิ่มบริการใหม�แก�ผู ประกอบการ 
  2.6  เพิ่มบริการช�องทางการตรวจยอดเงินคืนภาษี สถานะการคืนเงินภาษี ของนักท�องเที่ยว ผ�านโทรศัพท"มือถือ 
  2.7  เพิ่มเครื่องมือในการวิเคราะห"และตรวจสอบของเจ าหน าที่ 
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3) ขั้นตอนการดําเนินงาน  
ขั้นตอนการ 
ดําเนินการ 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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
ปwญหา และความ
ต:องการเพิ่มเติม 
ของผู:มีส�วน
เกี่ยวข:องทั้งหมด                

 

         

   

2. จัดทํา
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ:าง                

 

         

   

3. ออกแบบและ
พัฒนาระบบงาน                

 
         

   

4. ทดสอบ
ระบบงาน                

 
         

   

5.เริ่มใช:
ระบบงาน                

 
         

   

  

 4) งบประมาณ  - 

 5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 
     ชื่อ                 นางสาวนันทพร  คอวนิช ตําแหน�ง         ผู อํานวยการ 
     หน�วยงาน        กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสรรพากร   
     โทรศัพท7          0-22728826 E-mail          nantaporn.co@rd.go.th 

          ชื่อ                 นายสุรชิต  กาญจนมิตร ตําแหน�ง        นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการพิเศษ 
     หน�วยงาน        กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     โทรศัพท7         02-272-8783 E-mail          surachit.ka@rd.go.th 
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2.7 โครงการพัฒนากระบวนงานกรรมวิธี VAT (กรมสรรพากร) 
1) หลักการและเหตุผล  

 ด วยกรมสรรพากรได ให บริการงานด านระบบภาษีมูลค�าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ มาตั้งแต�ปh พ.ศ. 2535 ซึ่งมีกระบวนงานกรรมวิธี ที่ได พัฒนามาอย�างต�อเนื่อง แต�ด วย
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็วในสภาวะการณ"ปzจจุบัน เพื่อให การให บริการงานด านระบบภาษีมูลค�าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะเป2นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานทั้งในด านการจัดเก็บภาษีและการให บริการที่ดีแก�ประชาชน กรมสรรพากรจึงมีความจําเป2นต องปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานกรรมวิธี VAT เพื่อให 
รองรับกับเทคโนโลยีในปzจจุบันและอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
 2) วัตถุประสงค7  
  2.1  เพื่อให กระบวนงานกรรมวิธี VAT ทํางานได อย�างต�อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 2.2  เพื่อให กระบวนงานกรรมวิธี VAT สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม�ในอนาคตได  
 2.3  เพื่อให กระบวนงานกรรมวิธี VAT สามารถตอบสนองต�อความต องการของผู ใช งานได ดียิ่งขึ้น 

 
 3) ขั้นตอนการดําเนินงาน  

ขั้นตอนการ 
ดําเนินการ 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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
ปzญหา และ
การใช งานงาน
ระบบ                

 

         

   

2. ออกแบบ
และพัฒนา
ระบบงาน    

                 

     

   

3. ทดสอบ
ระบบงาน                

 
         

   

4. เริม่ใช งาน
ระบบ                
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 4) งบประมาณ - 

 5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 
     ชื่อ              นางสาวนันทพร  คอวนิช ตําแหน�ง        ผู อํานวยการ 
     หน�วยงาน     กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสรรพากร   
     โทรศัพท7       0-22728826 E-mail         nantaporn.co@rd.go.th 

        ชื่อ              นายสุรชิต  กาญจนมิตร ตําแหน�ง        นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการพิเศษ 
     หน�วยงาน     กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     โทรศัพท7        02-272-8783 E-mail          surachit.ka@rd.go.th 
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2.8 โครงการพัฒนาระบบการยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ�ายด:วยเทคโนโลยีดิจิทัล (กรมสรรพากร)  

1) หลักการและเหตุผล  
    ปรับปรุงระบบการยื่นแบบยื่นรายการภาษีเงินได บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ�ายจากเงินเดือน ค�าจ าง (ภ.ง.ด.1) ด วยเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ 

ภาษีอากร รองรับระบบ e-Payment                                                                                              

 2) วัตถุประสงค7  
     2.1  เพื่อลดการยื่นแบบกระดาษยื่นรายการภาษีเงินได บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ�าย ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก และ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ  
          2.2  เพื่อยกเลิกการยื่นแบบยื่นรายการภาษีเงินได บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ�าย ภ.ง.ด.1ก และ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ 
          2.3  เพื่อให กรมสรรพากรได รับข อมูลการยื่นแบบยื่นรายการภาษีเงินได บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ�าย ภ.ง.ด.1 ที่มีเลขประจําตัวถูกต องครบถ วน  
เพื่อใช ในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร 
          2.4  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร และรองรับระบบ e-Payment 

 3) ขั้นตอนการดําเนินงาน  

ขั้นตอนการ 
ดําเนินการ 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. ประกาศให        
ผู มีหน าที่หัก
ภาษี  ณ ที่จ�าย
ยื่น ภ.ง.ด.1  
ภ.ง.ด.1ก และ 
ภ.ง.ด.1ก พิเศษ     
ด วยสื่อ หรือ
ข อมูล
อิเล็กทรอนิกส" 
ตั้งแต�เดือนภาษี 
มกราคม 
2561 
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ขั้นตอนการ 
ดําเนินการ 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. พัฒนาระบบ               
e-Payment 
นําส�งภาษีหัก ณ 
ที่จ�าย                 

 

         

   

3. เริ่มใช งาน
ระบบ e-
Payment 
นําส�งภาษีหัก ณ 
ที่จ�าย ภ.ง.ด.1 
โดยธนาคาร
ตัวกลาง ที่มี             
ความพร อม                 

 

         

   

4. ประกาศให 
นําส�งภาษีหัก ณ 
ที่จ�าย ภ.ง.ด.1 
ผ�านระบบ               
e-Payment            
ตามที่กฎหมาย 
มีผลบังคับใช                  

 

         

   

  
 4) งบประมาณ  - 

 5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 
     ชื่อ                นางสาวนันทพร  คอวนิช ตําแหน�ง         ผู อํานวยการ 
     หน�วยงาน       กองเทคโนโลยีสารสนเทศ    
     โทรศัพท7         02-272-8826 E-mail          nantaporn.co@rd.go.th 

          ชื่อ                นางสาวสุวิมล  เอียดทอง ตําแหน�ง         นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการ 
     หน�วยงาน       กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     โทรศัพท7         02-272-8728 E-mail           suvimol.ia@rd.go.th 
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2.9 โครงการพัฒนาระบบการบริจาคด:วยอิเล็กทรอนิกส7 (กรมสรรพากร) 

1) หลักการและเหตุผล  
ปรับปรุงระบบการขอหักลดหย�อนภาษีสําหรับการบริจาค กรณีบริจาคให แก� สถานศึกษา และวัดวาอาราม เป2นระบบอิเล็กทรอนิกส" โดยกําหนดให สถานศึกษา  

และวัดวาอาราม ที่ได รับการบริจาคเงินหรือทรัพย"สินต องบันทึกข อมูลการรับบริจาคบนระบบการบริจาคด วยอิเล็กทรอนิกส"ของกรมสรรพากร ซึ่งสถานศึกษาและวัดวาอาราม 
ไม�จําเป2นต องพิมพ"หลักฐานการบริจาค เว นแต�ผู บริจาคร องขอ โดยกรมสรรพากรจะพิจารณาข อมูลในการหักลดหย�อนการบริจาคที่มีในระบบการบริจาคด วยอิเล็กทรอนิกส" 
เพื่อประโยชน"ในการยื่นแบบและชําระภาษีเงินได บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได นิติบุคคล  

2) วัตถุประสงค7  
2.1  ช�วยลดการสูญเสียรายได ภาษี กรณีใช หักลดหย�อนภาษีไว ไม�ถูกต อง 
2.2  สร างระบบความโปร�งใสในการบริหารจัดเงินภายในสถานศึกษาและวัดวาอาราม 
2.3  กรมสรรพากรมีข อมูลเพื่อใช ในการตรวจสอบผู ที่ใช สิทธิประโยชน"ทางภาษีจากการบริจาคได อย�างมีประสิทธิภาพ 
2.4  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร และรองรับระบบ e-Payment 

 3) ขั้นตอนการดําเนินงาน  
ขั้นตอนการ 
ดําเนินการ 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. พัฒนา
ระบบ                

 
         

   

2. ทดสอบ
ระบบ                

 
         

   

3. หน�วย
บริจาคทดลอง
ใช ระบบ                

 

         

   

4. ประชา-  
สัมพันธ"                

 
         

   

5. หน�วย
บริจาค
ลงทะเบียน                

 

         

   

6. เริ่มใช งาน
ระบบ                
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  4) งบประมาณ  -  

 5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 
     ชื่อ                 นางหัสกาญจน"  ภิงคารวัฒน" ตําแหน�ง          นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ 
     หน�วยงาน        กองวิชาการแผนภาษี 
     โทรศัพท7          02-272-8033 E-mail            hasakarn.pi@rd.go.th 

     ชื่อ                 นางสาวจิตรา  พงษ"พานิช ตําแหน�ง          นักวิชาการภาษีชํานาญการพิเศษ 
     หน�วยงาน        กองวิชาการแผนภาษี 
     โทรศัพท7          02-272-8646 E-mail            jitra.po@rd.go.th 
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กระบวนงานสําคัญ ด:านอํานวยความสะดวกทางการค:า 

2.10  โครงการตัดบัญชีใบกํากับการขนย:ายสินค:าแบบอัตโนมัติ (กรมศุลกากร) 

1) หลักการและเหตุผล  
กรมศุลกากร ในฐานะหน�วยงานที่มีบทบาทสําคัญในการส�งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด วยมาตรการทางศุลกากรและข อมูลการค าระหว�างประเทศ และการอํานวย

ความสะดวกทางการค าและส�งเสริมระบบโลจิสติกส"ตระหนักถึงความจําเป2นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการส�งออกสินค าอย�างมีประสิทธิภาพ เพื่อเปlาหมายในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย�างยั่งยืนและเชื่อมโยงการค าในระดับโลกให กว างไกลยิ่งขึ้น และเพื่ออํานวยความสะดวกทางการค าให กับผู เสียภาษีอากร 

กรมศุลกากร มองเห็นความสําคัญในด านการพัฒนาระบบการควบคุมและจัดการการส�งออกสินค าให มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย�างยิ่งการส�งออกสินค าทางการ
ขนส�งทางเรือด วยระบบตู คอนเทนเนอร"  ภายใต ระบบพิธีการศุลกากรส�งออกอิเล็กทรอนิกส" ได มีการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข อมูลกับการท�าเรือแห�งประเทศไทย (กทท.) และ 
การท�าเรือแหลมฉบัง (กทฉ.) มาบ างแล ว และเพื่อให เป2นการต�อยอดกระบวนการทํางานระหว�างกรมศุลกากรและการท�าเรือฯ ให รองรับ NSW และยกระดับ Ease of Doing 
Business : Trading across Border กรมศุลกากร เห็นควรให มีการปรับปรุงกระบวนงานและขั้นตอนในการรับสินค าที่บรรจุตู คอนเทนเนอร"เข าเขตท�าฯ ให มีความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต อง ลดความผิดพลาดในการจัดเก็บข อมูล ลดระยะเวลาการทํางานและงบประมาณ และลดปzญหาการปฏิบัติงานระหว�างเจ าหน าที่ศุลกากรและผู เสียภาษี ได 
อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามความมุ�งหมายการอํานวยความสะดวกทางการค าตามยุทธศาสตร"โดยนําข อมูลอิเล็กทรอนิกส"ที่ได จากการแลกเปลี่ยนระหว�าง
หน�วยงานนํามาใช ให ก�อเกิดประโยชน"สูงสุด ด วยการนําเทคโนโลยีเข ามาช�วยลดขั้นตอนการทํางานด วยคน โดยปรับเปลี่ยนให ระบบคอมพิวเตอร"ประมวลผลและทําหน าที่ตัด
บัญชีใบกํากับการขนย ายสินค าแบบอัตโนมัติ  

2) กลยุทธ7  
2.1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออํานวยความสะดวกทางการค า 
2.2 พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการดําเนนิงาน ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 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. 

ศึกษาขั้นตอนการส�งออกของบรรจุตู คอนเทนเนอร"
ขนส�งทางเรือออกนอกราชอาณาจักร 

                

วิเคราะห"และออกแบบระบบ                 
พัฒนาระบบงาน                 
ทดสอบการทํางานของระบบ                 
ติดตั้งระบบใช งานจริง                 
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6) งบประมาณ - 

7) ผู:รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นายเจษฎา  อริยฉัตรกุล     ตําแหน�ง ผู อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร 
หน�วยงาน กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
โทรศัพท7 02 667 6008-9  Email   100572@customs.go.th 
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2.11 แผนงานการให:บริการระบบ NSW โดยการพัฒนาระบบของหน�วยงานภาครัฐ ให:บริการแบบ G2G, G2B, และ B2B ข:ามประเทศผ�าน NSW (กรมศุลกากร)  
1) หลักการและเหตุผล  

ระบบ National Single Window (NSW) เป2นระบบการบริการเชื่อมโยงข อมูลหน�วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G, B2G และ B2B) สําหรับการนําเข า ส�งออก 
และโลจิสติกส" รองรับการเชื่อมโยงข อมูลระหว�างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ โดยระบบ NSW เป2นระบบอํานวยความสะดวกและบริการแบบอัตโนมัติ
และกึ่งอัตโนมัติควบคู�ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให บริการ และการลดเอกสาร โดยอํานวยความสะดวกให ผู ใช บริการ (เช�น ผู ประกอบการนําเข า ส�งออก 
และโลจิสติกส") สามารถทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส"กับหน�วยงานภาครัฐ และ ภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส"แบบปลอดภัยและไร เอกสาร เช�น การจัดเตรียมข อมูลเพียงครั้งเดียว
ในการขอใบอนุญาตและใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส" การปฏิบัติพิธีการศุลกากรใบขนสินค าและชําระค�าภาษีอากรแบบอัตโนมัติ การใช ข อมูลร�วมกันกับทุกองค"กรที่เกี่ยวข อง 
รวมถึงการเชื่อมโยงข อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว�างหน�วยงานภาครัฐภายในประเทศ และการเชื่อมโยงข อมูลภาคธุรกิจระหว�างประเทศ โดยผู ใช บริการทั้งภาครัฐและ 
ภาคธุรกิจ สามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดําเนินงานนําเข า ส�งออกและการอนุมัติต�างๆ ผ�านทางอินเทอร"เน็ตได  (NSW e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา  
24 ชั่วโมง โดยมีรูปแบบของการบูรณาการการเชื่อมโยงข อมูลระหว�างหน�วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจกับระบบ NSW 

2) กลยุทธ7 
พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออํานวยความสะดวกทางการค า        

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 2564 ป)งบประมาณ 25๕ 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
ศึกษากระบวนการของ
หน�วยงานภาครัฐ 

                    

รวมจัดทําแผนการ
เชื่อมโยงข อมูลระหว�าง
ประเทศ 

                    

4) งบประมาณ - 

5) ผู:รับผิดชอบโครงการ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร 
ชื่อ  นายเจษฎา  อริยฉัตรกุล     ตําแหน�ง  ผู อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทรศัพท7   02-667-6009     Email     100572@customs.go.th 

ผู:จัดเก็บข:อมูล 
ชื่อ  นายวีระศักดิ์  ลอยสายออ     ตําแหน�ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการ 
โทรศัพท7   02-667-7๕๔๓        Email     weerasak@customs.go.th 
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กระบวนงานสําคัญ ด:านให:บริการข:อมูลภาษี 

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

1) หลักการและเหตุผล 
    เนื่องด วยกระทรวงการคลัง จะดําเนินการพัฒนาระบบเชิงบูรณาการสืบค�นข�อมูล 3 กรมภาษีให�ครอบคลุมกระบวนการทํางานร%วมกันของ 3 กรมภาษี (กรมสรรพากร  

กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมุ%งเน�นการป/องกันการรั่วไหลของค%าภาษีอากร โดยมีความต�องการจ�างพัฒนาระบบเพื่อการกํากับและ
ติดตามการเสียภาษี (Tax Monitoring System) ระบบปฏิบัติการร�วมด านภาษี (Tax Joint Operation System) เพื่อใช เป2นเครื่องมือสําหรับการบริหารความเสี่ยงร�วมกัน  
รวมถึง จัดทําระบบการตรวจสอบและแจ งเตือนความผิดปกติในการชําระภาษีเป2นแบบอัตโนมัติ 

2) วัตถุประสงค7 
 1. เพื่อปรับปรุงและขยายประสิทธิภาพการใช งานระบบ ให รองรับปริมาณข อมูลจํานวนมากและจํานวนผู ใช งานที่มีแนวโน มเพิ่มมากขึ้น 
 2. เพื่อพัฒนาระบบงานปlองกันการรั่วไหลของค�าภาษีอากรจําแนกตามเกณฑ"เสี่ยงของ 3 กรมภาษี 
 3. เพื่อพัฒนาระบบการกําหนดสิทธิ การตรวจสอบติดตามการใช งานข อมูลและระบบงาน 
 ๔. พัฒนาระบบให สามารถประมวลผลข อมูลความผิดปกติในการชําระภาษีตามเกณฑ"การตรวจสอบให เป2นแบบอัตโนมัติได  
3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. การ
ดําเนินงานขอ
อนุมัติโครงการ
และ
งบประมาณ 

                            

2. การแต�งตั้ง
คณะกรรมการ
ฯ และ
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ าง 

                            

3. การจัดซื้อ
จัดจ างและทํา
สัญญา 

                            

4. ส�งมอบงาน                             
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช:)  

 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น  13,471,200.00  บาท  (สิบสามล านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร อยบาทถ วน)  โดยขอใช เงินงบประมาณแผ�นดินประจําปh พ.ศ. 2561 

 

5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายธาดา  ชพานนท" ตําแหน�ง  ผู อํานวยการส�วนพัฒนาระบบงานประมวลผลข อมูลสารสนเทศ 
หน�วยงาน  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท7  02-126-5904 Email thada@mof.go.th 
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กระบวนงานสําคัญ  กระบวนงานด:านเหรียญกษาปณ7 

2.13 โครงการปรับปรุงระบบการให:บริการจ�ายแลกเหรียญกษาปณ7 (กรมธนารักษ7) 

1) หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงการคลังได มีนโยบายในการขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป2นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) นั้น กรมธนารักษ" มีกระบวนงานด านเหรียญ 
ในการให บริการจ�ายแลกเหรียญกษาปณ"ให แก�ผู รับบริการ ซึ่งในปzจจุบันกระบวนงานการจ�ายแลกยังไม�อยู�ในรูปแบบฟอร"มอิเล็กทรอนิกส"ที่ใช ในการให บริการประชาชน จึงมี 
ความจําเป2นต องปรับปรุงระบบการให บริการจ�ายแลกเหรียญกษาปณ"เพื่อการให บริการประชาชนให ง�ายต�อการกรอกข อมูล และปรับปรุงรูปแบบให สามารถใช งานได ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส" และเจ าหน าที่สามารถใช ประโยชน"จากข อมูลที่ประชาชนกรอกข อมูลความต องการแลกเหรียญผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส" เพื่อนําไปสู�การวิเคราะห"ความต องการของ
ผู รับบริการ และเพื่อใช เป2นฐานข อมูลผู รับบริการด านการจ�ายแลกเหรียญต�อไปได ในอนาคต 

2) วัตถุประสงค7 

เพื่อปรับปรุงระบบการให บริการจ�ายแลกเหรียญกษาปณ" โดยดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให ประชาชนกรอกความต องการจ�ายแลกผ�านระบบฯ และจัดหา
อุปกรณ"คอมพิวเตอร"เพื่อรองรับการให บริการดังกล�าว ทั้งในส�วนของผู รับบริการ และสําหรับเจ าหน าที่ผู ปฏิบัติงานจ�ายแลก 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให บรกิารประชาชนด านกระบวนงานการจ�ายแลกเหรยีญกษาปณ"รายใหญ� ดังนี้ 

๑.๑ ศึกษา
วิเคราะห"เพื่อ
ออกแบบ
ระบบงาน 

                            

๑.๒ พัฒนา
ระบบ 

                            

๑.๓ ติดตั้ง 
ทดสอบ และ
เริ่มใช 
ระบบงาน 
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ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให บรกิารประชาชนด านกระบวนงานการจ�ายแลกเหรยีญกษาปณ"รายย�อยดังนี้  
๒.๑ ศึกษา
วิเคราะห"
รวบรวม
ข อมูลเพื่อ
ดําเนินงาน 

                            

๒.๒ สรุป
และนําเสนอ
ผู บริหารเพื่อ
เสนอขอ
งบประมาณ 

                            

๒.๓ 
ดําเนินงาน
ทางพัสดุ 

                            

๒.๔ 
ดําเนินงาน
พัฒนาฯ 

                            

4) งบประมาณ  อยู�ระหว�างการศึกษาวิเคราะห"ระบบฯ เพื่อประมาณการงานงบประมาณที่ใช  

5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นายพรชัย ควรประเสริฐ                                               . ตําแหน�ง  ผู อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ                                .
หน�วยงาน  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ" กระทรวงการคลัง                                                                                                                             
โทรศัพท7  ๐-๒๖๑๘-๖๓๓๘                                            .  Email  pornchaiku@treasury.go.th                                              .
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กระบวนงานสําคัญ   ผู:ด:านจดทะเบียน ต�อทะเบียนและให:บริการรายชื่อที่ปรึกษาไทย. 

2.14 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข:อมูลของศูนย7ข:อมูลที่ปรึกษาไทย (ศทท.) (สบน.). 

1) หลักการและเหตุผล ปรับปรุงระบบและพัฒนาฐานข อมูลและเว็บไซต"ของ ศทท. ให มีความทันสมัย ง�ายต�อการใช งาน            . 

2) วัตถุประสงค7  เพื่อปรับปรุงระบบและพัฒนาฐานข อมูลและเว็บไซต"ของ ศทท. ให มีความทันสมัย ง�ายต�อการใช งาน การสืบค นข อมูล และรองรับการบริการของ ศทท. ผ�าน
ระบบ Web Application โดยมีรูปแบบอย�างน อย 2 ภาษา เพื่อให สอดคล องกับระเบียบและกฎหมายด านการพัสดุและจัดซื้อจัดจ างต�าง ๆ และเพื่อส�งเสริมที่ปรึกษาไทยให สามารถ
แข�งขันได ในประชาคมอาเซียน                            .    

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. ปรับปรุงระบบเว็บไซต"
และระบบฐานข อมูล 

                            

2. อบรมและสัมมนาให แก�
เจ าหน าที่ของ สบน. และ
ผู ใช บริการ/ที่ปรึกษา เพื่อ
นําเสนอการใช งานระบบ 

                            

4) งบประมาณ : 7,770,000 บาท (เงินงบประมาณ) 

5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นางสาวชิดชไม ไมตรี                                               . ตําแหน�ง  ผู อํานวยการศูนย"ข อมูลที่ปรึกษาไทย                                   .
หน�วยงาน  ศูนย"ข อมูลที่ปรึกษาไทย                                                                                                                                                .
โทรศัพท7  0-2271-7999 ต�อ 5702                                            .  Email  chidchamai@pdmo.go.th                                           . 
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2.15 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส7เพื่อเข:าสู� Mobile Platform (สบน.)  . 

1) หลักการและเหตุผล ปรับปรุงระบบและพัฒนาฐานข อมูลและเว็บไซต"ของ ศทท. ให มีความทันสมัย ง�ายต�อการใช งาน ผ�าน Mobile Platform        . 

2) วัตถุประสงค7 จัดทําและพัฒนา Application ของ สบน. ให สามารถใช งานในลักษณะ Mobile Platform ได ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล                    . 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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 
จัดทํา Mobile 
Platform จาก 
Application ของ 
สบน. อย�างน อย 1 
ระบบ 

                            

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

5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 
1. ชื่อ  นางสาววราภรณ"  ปzญญศิริ                                               . ตําแหน�ง  ผู อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ                                .
หน�วยงาน  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                             .
โทรศัพท7  0-2265-8050 ต�อ 5200                                            .  Email  waraporn@pdmo.go.th                                              . 

 
2. ชื่อ  นางสาวชิดชไม ไมตรี                                               . ตําแหน�ง  ผู อํานวยการศูนย"ข อมูลที่ปรึกษาไทย                                   .
หน�วยงาน  ศูนย"ข อมูลที่ปรึกษาไทย                                                                                                                                                .
โทรศัพท7  0-2271-7999 ต�อ 5702                                            .  Email  chidchamai@pdmo.go.th                                           . 
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กระบวนงานสําคัญ  ด:านการบริหารโครงการลงทุนภาครฐั 

2.16 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ ระยะที่ 2 (สบน.)               . 

1) หลักการและเหตุผล  พัฒนากระบวนงานบริหารโครงการลงทุนภาครัฐ                                                                     . 

2) วัตถุประสงค7  เพื่อพัฒนาระบบ IIPM ระยะที่ 2 โดยเป2นการพัฒนาต�อยอดจากระยะที่ 1 ในส�วนของระบบบริหารโครงการเงินให กู ต�อ ซึ่งจะรองรับขั้นตอนการขออนุมัติเบิก
จ�ายเงิน การนําส�งและ     .ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา และการอนุมัติผ�านระบบ IIPM และคาดว�าจะสามารถพัฒนาระบบแล วเสร็จ รวมทั้งให หน�วยงานที่เกี่ยวข องกรอก
ข อมูลผ�านระบบได ภายในไตรมาส 1 ของปhงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. การอบรมเจ:าหน:าที่
ของ สบน. 

                            

3. ให:ความรู:แก�
หน�วยงานที่เกี่ยวข:องเพื่อ
ใช:งานระบบ 

                            

4) งบประมาณ : 4,540,000 บาท (เงินงบประมาณ) 

5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นางสาวอัญจนา  วงศ"สว�าง                                              . ตําแหน�ง  ผู อํานวยการสํานักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ      . 
หน�วยงาน  สํานักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ                                                                                                                   . 
โทรศัพท7  0-2271-7999 ต�อ 5700                                            .  Email  anchana@pdmo.go.th                                                .
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กระบวนงานสําคัญ  ด:านการบริหารหนี้สาธารณะ 

2.17 โครงการพัฒนาระบบนําเข:าแผนงาน/โครงการเพื่อจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) 

1) หลักการและเหตุผล  พัฒนากระบวนงานจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะในรูปแบบดิจิทัล       . 

2) วัตถุประสงค7  พัฒนาการนําเข าแผนงานโครงการเพื่อจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะในรูปแบบดิจิทัล        . 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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
ระบบนําเข า
แผนงาน
โครงการเพื่อ
จัดทําแผนการ
บริหารหนี้
สาธารณะ 

                            

2. พัฒนาการ
เชื่อมโยง
ข อมูลของ
ระบบให 
สามารถส�ง
ข อมูลเข า
ระบบ GFMIS-
TR 

                            

4) งบประมาณ : 8,500,000 บาท (เงินงบประมาณ) 

5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นางจินดารัตน" วิริยะทวีกุล                                              . ตําแหน�ง  ผู อํานวยการสํานักนโยบายและแผน                                   . 
หน�วยงาน  สํานักนโยบายและแผน                                                                                                                                                . 
โทรศัพท7  0-2265-8050 ต�อ 5500                                            .  Email  jindarat@pdmo.go.th                                                . 
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กระบวนงานสําคัญ ด:านการบริหารพันธบัตร 

2.18 โครงการปรับปรุงระบบการประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจเป�นวิธีอิเล็กทรอนิกส7 (Electronic Bidding:  e-Bidding) (สบน.)  

1) หลักการและเหตุผล พัฒนาระบบการประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจเป2นวิธีอิเล็กทรอนิกส"   . 

2) วัตถุประสงค7 เพื่อจัดหาและปรับปรุงอุปกรณ"คอมพิวเตอร"และระบบโครงสร างพื้นฐานด าน ICT ของ สบน. เพื่อรองรับระบบการประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่
กระทรวงการคลังเป2นผู จัดหาเป2นวิธีอิเล็กทรอนิกส" (Electronic Bidding: e-Bidding) ผ�าน Platform ของธนาคารแห�งประเทศไทย 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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
ประสิทธิภาพของ
อุปกรณ"คอมพิวเตอร" 
ระบบโครงสร าง
พื้นฐานด าน ICT   

                            

2. พัฒนาโครงข�าย
การสื่อสารสําหรับ
ระบบการประมูล
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่
กระทรวงการคลัง
จัดหาเงินกู  

                            

4) งบประมาณ : 100,000 บาท (เงินงบประมาณ) 

5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นางสุณี เอกสมทราเมษฐ"                                                . ตําแหน�ง  ผู อํานวยการสํานักจัดการหนี้ 2                                         .
หน�วยงาน  สํานักจัดการหนี้ 2                                                                                                                                                      . 
โทรศัพท7  0-2265-8050 ต�อ 5400                                            .  Email  sunee@pdmo.go.th                                                   .
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กระบวนงานสําคัญ ด:านรับ/เบิกจ�ายเงินจากคลัง  

2.19 โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบอิเล็กทรอนิกส7ใหม� (New GFMIS Thai) (สป.กค.)  
1) หลักการและเหตุผล 

1.1) กระทรวงการคลังได ใช งานระบบ GFMIS (SAP ERP 4.7) มาตั้งแต�ปhงบประมาณ 2548 
1.2) กระทรวงการคลังได ดําเนินการแก ไขปzญหาลิขสิทธิ์ซอฟต"แวร"เพื่อให เพียงพอต�อความต องการ รวมถึงการบํารุงรักษา ครอบคลุมถึง 31 ธ.ค. 2558  
1.3) ในการดําเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส" (GFMIS) ทางบริษัท SAP มีเงื่อนไขคือ  

- กระทรวงการคลังต องจ�ายค�าบํารุงรักษา MA 171 ล านบาท/ปh เพื่อรับการสนับสนุนและบริการจากบริษัท SAP 
- การ Upgrade ซอฟต"แวร" SAP ต อง Upgrade ไปเป2น SAP S/4HANA เท�านั้น 
- บริษัท SAP มีข อกําหนดเพิ่มเติมด าน Indirect License สาํหรับการเชื่อมต�อกับระบบภายนอก 

1.4) เงื่อนไขดังกล�าวทําให เกิดข อจํากัดและความเสี่ยงสูง ทางกระทรวงการคลังจึงมีแนวทางคือ 
- ศึกษาทางเลือกอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ GFMIS เช�น Open Source 
- ศึกษาแนวทางและจัดทําข อเสนอขอบเขตการดําเนินงานจัดทําระบบ New GFMIS Thai 

2) วัตถุประสงค7 
2.1) เพื่อจัดหาระบบ New GFMIS เพื่อทดแทนระบบ GFMIS ที่ใช งานอยู�ในปzจจุบัน 
2.2) เพื่อให ระบบ New GFMIS Thai ให รองรับการเชื่อมต�อกับระบบงานภายนอก ให สามารถใช งานได สอดคล องกับกระบวนการปzจจุบัน  
2.3) เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช ระบบเดิมที่ล าสมัย ไม�ได รับการสนับสนุนจากเจ าของ ผลิตภัณฑ"และไม�รองรับความต องการปzจจุบัน 
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3) ขั้นตอนการดําเนินงาน  
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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.ลงนามใน
สัญญา 

                            

2.ออกแบบ
ระบบ 

                            

3.พัฒนาระบบ                             
4.ติดตั้ง 
Hardware 
/Software DC 

                            

5.ทดสอบ
ระบบ 

                            

6.ติดตั้ง 
Hardware 
/Software 
DRC 

                            

7.อบรมการใช:
งาน 

                            

8.เริ่มใช:งาน
ระบบ 

                            

9.ตรวจสอบ
ผลการใช:งาน
ระบบ 

                            

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช:)  

        วงเงินงบประมาณ 823.00 ล านบาท จากเงินกู เพื่อฟ��นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) 

5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ"เสถียร ตําแหน�ง  ผอ.ศทส. 
ชื่อ นางเกยุรา ไชยนาพงศ" ตําแหน�ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการ 
หน�วยงาน  ศทส.สป.กค. 
โทรศัพท7  3307 Email kyura898@mof.go.th 

ก.ย.- พ.ย. 61 

ธ.ค. 61 – ก.ย. 62 

มิ.ย.- ก.ค. 62 
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2.20 โครงการบูรณาการฐานข:อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (กรมบัญชีกลาง)             

 1) หลักการและเหตุผล 
คณะรัฐมนตรีได มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕8 เห็นชอบหลักการของแผนยุทธศาสตร"การพัฒนาโครงสร างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส"

แห�งชาติ (National e-Payment Master Plan) ตามข อเสนอของกระทรวงการคลัง เพื่อพัฒนาระบบการชําระเงินของประเทศไทยให เข าสู�ระบบการชําระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส" (e-Payment) อย�างครบวงจร ซึ่งจะนํามาสู�การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร างพื้นฐานการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส" (Payment Infrastructure 
Development) การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส" (e-Tax System) การลงทะเบียนผู มีรายได น อย รวมทั้งการบูรณาการระบบสวัสดิการสังคม  (Social 
Welfare) การส�งเสริมการเข าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) และการส�งเสริม e-Payment ในทุกภาคส�วน (Cashless Society) อันจะทําให ธุรกรรมทางการ
เงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต�างๆ ดําเนินไปอย�างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เป2นกลไกสําคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข�งขันของภาคธุรกิจและของประเทศไทย และ
สร างความมั่นคงให กับระบบการบริหารจัดการการเงินการคลัง 

โดยที่โครงการบูรณาการฐานข อมูลสวัสดิการสังคม เป2นการพัฒนาระบบฐานข อมูลกลางให ภาครัฐสามารถจ�ายเงินช�วยเหลือและสวัสดิการให แก�ประชาชนถูก
กลุ�มเปlาหมาย กล�าวคือ ปzจจุบันหน�วยงานของภาครัฐซึ่งเป2นเจ าของฐานข อมูลประชาชนตามอํานาจหน าที่ หลายหน�วยงานยังไม�มีการจัดเก็บฐานข อมูลประชาชนด วยระบบ
คอมพิวเตอร" หรือมีแต�ข อมูลไม�ครบถ วน ไม�ถูกต อง และไม�เป2นปzจจุบัน รวมทั้งต องใช ระยะเวลาปรับปรุงระบบฐานข อมูลและยังมีปzญหาอุปสรรคด านข อกฎหมายที่เกี่ยวข อง 
ทําให การจ�ายเงินสวัสดิการต�าง ๆ หรือผู ที่ได รับเงินสวัสดิการได รับเงินล�าช า หรือได รับเงินแต�ได รับไม�เต็มจํานวน ปzญหานี้เกิดจากการที่รัฐบาลไม�มีฐานข อมูลประชาชน ทําให ผู 
มีรายได น อยซึ่งเป2นกลุ�มเปlาหมายที่รัฐบาลต องการให ความช�วยเหลือ ไม�ได รับความช�วยเหลือจากภาครัฐได ตรงตามความต องการ หรือได รับแบบไม�เต็มเม็ดเต็มหน�วย ดังนั้น จึง
จัดทําระบบบูรณาการฐานข อมูลสวัสดิการสังคมขึ้น เพื่อให ภาครัฐสามารถจ�ายเงินช�วยเหลือและสวัสดิการให แก�ประชาชนได โดยตรง ถึงมือประชาชนอย�างเต็มเม็ดเต็มหน�วย 
ถูกกลุ�มเปlาหมาย ไม�เกิดความซ้ําซ อน ลดข อผิดพลาด และรัฐยังนําผลที่ได มาประเมินเพื่อจัดสวัสดิการต�างๆ ให ดียิ่งขึ้น 

การบูรณาการระบบสวัสดิการสังคม (Social Welfare) ภายใต แผนยุทธศาสตร" National e-Payment Master Plan จะทําให ภาครัฐมีฐานข อมูลสวัสดิการสังคม 
และเป2นการส�งเสริมให ภาครัฐมีฐานข อมูลกลางเกี่ยวกับสวัสดิการของภาครัฐ ควบคู�กับการจ�ายเงินให แก�ประชาชนโดยตรงผ�านระบบ PromptPay โดยการใช เลขที่บัตร
ประจําตัวประชาชนผูกกับบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งจะช�วยให สามารถจ�ายเงินช�วยเหลือและเงินสวัสดิการให แก�ประชาชนได ตรงกลุ�มเปlาหมาย ลดความผิดพลาด ลดความ
ซ้ําซ อน และลดการทุจริตจากการจ�ายเงินด วยเงินสดและเช็ค 

2) วัตถุประสงค7 
2.1 จัดทําระบบสวัสดิการสังคม (Social Welfare) เพื่อจ�ายสวัสดิการให�ตรงกับกลุ%มเป/าหมาย เช%น ผู�ที่มีรายได�น�อยควรได�รับการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและ

เพียงพอ ทั้งในรูปของเงินให�ความช%วยเหลือ สิ่งของ หรืออุปกรณ5ในการดํารงชีวิตที่จําเป6น รวมถึงสิทธิประโยชน5ต%างๆ ที่ภาครัฐจะจัดสวัสดิการให� เช%น สิทธิในการขึ้นรถเมล5ฟรี 
รถไฟฟรี โดยการโอนสิทธิประโยชน5ต%างๆ ผ%านบัตรที่ทางภาครัฐกําหนด 

2.2 จัดทําระบบงานการบูรณาการฐานข อมูลสวัสดิการสังคม เพื่อให ภาครัฐมีฐานข�อมูลกลางเกี่ยวกับการให�สวัสดิการของภาครัฐที่ครบถ�วน เป6นป<จจุบัน สามารถ
บริหารจัดการเงินช%วยเหลือให�แก%ผู�มีสิทธิได�ตรงและตามวัตถุประสงค5  
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2.3 เพื่อให�ภาครัฐมีฐานข�อมูลประชาชนผู�ได�รับสวัสดิการสังคมทุกประเภทและฐานข�อมูลการจ%ายเงินสวัสดิการสังคมในมิติต%างๆ ในภาพรวม ซึ่งจะช%วยให�มี
ฐานข�อมูลสําหรับใช�ในการติดตามประเมินผลการให�สวัสดิการดังกล%าวว%า เพียงพอกับกลุ%มเป/าหมายหรือเป6นไปตามวัตถุประสงค5ของการให�สวัสดิการในแต%ละประเภทหรือไม% ซึ่ง
จะนําไปสู%การพัฒนาปรับปรุงการให�สวัสดิการแก%ประชาชนให�เป6นไปตามวัตถุประสงค5และเกิดความเหมาะสมต%อไป 

 3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนนิงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ างและ
ทําสัญญา 

                            

๒.งานงวดที่ 1 
แผนการ
ดําเนินงานและ
ระบบงานที่
ออกแบบแล ว 
(prototype) 

                            

3.งานงวดที่ 2 
ระบบคอมพิวเตอร"
และอุปกรณ"พร อม
การติดตั้งทั้งหมด 

                            

4.งานงวดที่ 3 
ระบบงาน
คอมพิวเตอร"และ
ติดตั้งโปรแกรม
ระบบงาน
คอมพิวเตอร" 

                            

5. งานงวดที่ 4 
อบรมบุคลากร 
และส�งแบบ As 
built การติดตั้ง
อุปกรณ"และการ
เชื่อมต�อใน
โครงการ 

                            

6. ตรวจรับงานงวด                             
7. ใช งานจริง                             
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 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช:) 
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น 49,400,๐๐๐  บาท (สี่สิบเก าล านสี่แสนบาทถ วน)          
               4.2  แหล�งเงินที่ใช      เงินงบประมาณรายจ�ายเพิ่มเติม ประจําปhงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการค�าใช จ�ายเสริมสร างความเข มแข็งและก าวหน าของ
ประเทศตามแนวทางปฏิรูป           

 5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ตําแหน�ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง          
     หน�วยงาน กรมบัญชีกลาง                
     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th      
     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ตําแหน�ง ผู อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ     
     หน�วยงาน ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง             
     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th      
     ชื่อ  นางวัลภา  นุตโร     ตําแหน�ง นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการพิเศษ      
     หน�วยงาน กลุ�มงานพัฒนาระบบงาน  4  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง         
     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-๗240     Email  vulapa.nut@cgd.go.th   
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2.21 โครงการระบบสํารองฐานข:อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (กรมบัญชีกลาง)             

 1) หลักการและเหตุผล 
ตามที่กรมบัญชีกลางได ดําเนินการโครงการบูรณาการฐานข อมูลสวัสดิการสังคม เป2นการพัฒนาระบบฐานข อมูลกลางให ภาครัฐสามารถจ�ายเงินช�วยเหลือและ

สวัสดิการให แก�ประชาชนถูกกลุ�มเปlาหมายในปhงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เพื่อให ภาครัฐสามารถจ�ายเงินช�วยเหลือและสวัสดิการให แก�ประชาชนได โดยตรง ถึงมือประชาชน
อย�างเต็มเม็ดเต็มหน�วย ถูกกลุ�มเปlาหมาย ไม�เกิดความซ้ําซ อน ลดข อผิดพลาด และรัฐยังนําผลที่ได มาประเมินเพื่อจัดสวัสดิการต�างๆ ให ดียิ่งขึ้น ซึ่งในการดําเนินงานของ
โครงการบูรณาการฐานข อมูลสวัสดิการสังคมต องสามารถใช งานได อย�างต�อเนื่อง (Business Continuing Management: BCP) เพื่อไม�ให ส�งผลกระทบผู มีรายได น อยซึ่งเป2น
กลุ�มเปlาหมายที่รัฐบาลต องการให ความช�วยเหลือ  ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงจําเป2นที่จะต องจัดทําโครงการระบบสํารองฐานข อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เพื่อ
เตรียมพร อมเพื่อรองรับในกรณีเกิดเหตุการณ"ฉุกเฉิน หรือกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเกิดการจลาจล ในลักษณะ Warm Site เพื่อให บริการผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส"ได 
อย�างต�อเนื่อง (Business Continuing Management) และมีความมั่นคงปลอดภัยสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร (ระบบสารสนเทศ ระบบงาน 
ระบบคอมพิวเตอร"และระบบเครือข�าย) เป2นที่น�าเชื่อถือของผู ใช บริการ (High Availability) ในระดับไม�ต่ํากว�าร อยละ ๙๙.๐๐ 

 2) วัตถุประสงค7 
2.1 เพื่อจัดทําระบบสํารอง เพื่อรองรับในกรณีเกิดเหตุการณ"ฉุกเฉิน หรือกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเกิดจลาจลฉุกเฉิน ในลักษณะ Warm Site เพื่อให บริ

การผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส"ได อย�างต�อเนื่อง (Business Continuing Management) และมีความมั่นคงปลอดภัยสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร (ระบบสารสนเทศ ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร"และระบบเครือข�าย) เป2นที่น�าเชื่อถือของผู ใช บริการ (High Availability) ไม�ต่ํากว�าร อยละ ๙๙.๐๐  

2.2 เพื่อให สามารถลดระดับความเสี่ยงที่จะเกิดกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร (ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร"และระบบเครือข�าย) 
ให มีโอกาสเกิดขึ้นได น อยที่สุด หรือเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นขึ้น กรมก็สามารถที่จะลด/บรรเทาความเสี่ยงนั้นให อยู�ในระดับที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการได  เพื่อลดผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นกับการให บริการระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางต�อส�วนราชการ หน�วยงานต�างๆ องค"กรปกครองส�วนท องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน 

2.4 เพื่อสร างความเชื่อมั่น ความน�าเชื่อถือ และภาพลักษณ"ของกรม 
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 3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนนิงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. 
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ าง
และทํา
สัญญา 

                            

๒.บริษัทส�ง
มอบงาน 

                            

๓. ตรวจรับ
งานงวด 

                            

4. ใช งาน
จริง 

                            

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช:) 
               4.2   แหล�งเงินที่ใช      งบประมาณรายจ�ายประจําปhงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63            

 5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ตําแหน�ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน�วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ        ตําแหน�ง ผู อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน�วยงาน ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางวัลภา  นุตโร    ตําแหน�ง นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการ       

     หน�วยงาน กลุ�มงานพัฒนาระบบงาน  4  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง          

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-๗240     Email  vulapa.nut@cgd.go.th        
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2.22 โครงการระบบรับชําระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Protal of Government)  (กรมบัญชีกลาง)           

 1) หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการทางด านคลัง ได กําหนดยุทธศาสตร"การดําเนินงาน ๔ ด าน ได แก� ยุทธศาสตร"การยกระดับคุณภาพความพร อมของ

หน�วยงานในกระบวนการยุติธรรม ยุทธศาสตร"การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนวัตกรรมกระบวนการ การชําระเงิน การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และยุทธศาสตร"การพัฒนาระเบียบและข อบังคับให เอื้อต�อการใช เทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการการคลัง โดยกําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินงานระหว�าง พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๒ ประกอบกับนโยบายรัฐบาลภายใต การนําของพลเอกประยุทธ" จันทร"โอชา ที่เกี่ยวข องกับกระบวนการคลัง ด านการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร างโอกาสการเข าถึง
บริการของรัฐ และด านการส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินที่มีธรรมาภิบาลและปlองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

คณะรัฐมนตรีได มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบหลักการของแผนยุทธศาสตร"การพัฒนาโครงสร างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส"แห�งชาติ 
(National e-Payment Master Plan)  ตามข อเสนอของกระทรวงการคลัง เพื่อพัฒนาระบบการชําระเงินของประเทศไทยให เข าสู�ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส" (e-Payment) 
อย�างครบวงจร ซึ่งจะนํามาสู�การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร างพื้นฐานการชําระเงิน (Payment Infrastructure Development) การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส" (e-Tax 
System) การลงทะเบียนผู มีรายได น อย รวมทั้งบูรณาการระบบสวัสดิการสังคม (Social Welfare)  

การส�งเสริมการเข าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) และการส�งเสริม e-Payment ในทุกภาคส�วน (Cashless Society) อันจะทําให ธุรกรรมทางการเงินและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต�างๆ ดําเนินไปได อย�างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เป2นกลไกสําคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข�งขันของภาคธุรกิจและของประเทศไทย และสร างความมั่นคง
ให กับระบบการบริหารจัดการการเงินการคลัง 

กรมบัญชีกลางในฐานะหน�วยงานกลางที่มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช จ�ายเงินของแผ�นดิน และของหน�วยงานภาครัฐให เป2นไปด วยความถูกต อง มีวินัย คุ มค�า 
โปร�งใส ตรวจสอบได  จึงต องมีการพัฒนาระบบชําระเงินของหน�วยงานภาครัฐให เข าสู�ระบบอิเล็กทรอนิกส"อย�างเต็มระบบ เพื่อให สอดคล องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการรับเงินของหน�วยงานภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส"ให ครอบคลุมการทําธุรกรรมภาครัฐกับภาคธุรกิจและประชาชน และรองรับระบบการชําระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส"
แห�งชาติ (National e-Payment) กรมบัญชีกลางจึงเห็นควรจัดหาระบบการรับชําระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) เพื่อเพิ่มช�องทางการให บริการ
รับชําระเงินค�าบริการจากประชาชนให กับหน�วยงานภาครัฐ 

2) วัตถุประสงค7 
2.1 เพื่อเพิ่มช�องทางการให บริการรับชําระเงินค�าบริการจากประชาชนให กับหน�วยงานภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส"อย�างครบวงจร ครอบคลุมการทําธุรกรรม

ระหว�างภาครัฐกับภาคเอกชนและประชาชน 
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด านการเงินของหน�วยงานภาครัฐให มีความถูกต อง รวดเร็ว โปร�งใส ปlองกันปzญหาการทุจริตจากการรับเงินด วยเงินสด

และเช็ค และสามารถติดตามตรวจสอบได ง�าย  
2.3 เพื่อให การนําเงินส�งคลังของหน�วยงานภาครัฐเข าสู�ระบบเงินคงคลังได รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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 3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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 Q
1 

Q
2 

Q
3 

Q
4 

๑. ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ างและ
ทําสัญญา 

                            

๒.งานงวดที่ 1 
แผนการ
ดําเนินงานและ
ระบบงานที่
ออกแบบแล ว 
(prototype) 

                            

3.งานงวดที่ 2 
ระบบคอมพิวเตอร"
และอุปกรณ"พร อม
การติดตั้งทั้งหมด 

                            

4.งานงวดที่ 3 
ระบบงาน
คอมพิวเตอร"และ
ติดตั้งโปรแกรม
ระบบงาน
คอมพิวเตอร" 

                            

5. งานงวดที่ 4 
อบรมบุคลากร 
และส�งแบบ As 
built การติดตั้ง
อุปกรณ"และการ
เชื่อมต�อใน
โครงการ 

                            

6. ตรวจรับงานงวด                             
7. ใช งานจริง                             
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 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช:) 
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น 88,800,000  บาท (แปดสิบแปดล านแปดแสนบาทถ วน)         
               4.2   แหล�งเงินที่ใช     เงินงบประมาณรายจ�ายเพิ่มเติม ประจําปhงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการค�าใช จ�ายเสริมสร างความเข มแข็งและก าวหน าของ
ประเทศตามแนวทางปฏิรูป        

 5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ตําแหน�ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน�วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ตําแหน�ง ผู อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน�วยงาน ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางวัลภา  นุตโร     ตําแหน�ง นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการพิเศษ      

     หน�วยงาน กลุ�มงานพัฒนาระบบงาน  4  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง          

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-๗240     Email  vulapa.nut@cgd.go.th        
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2.23 โครงการระบบสํารองระบบรับชําระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Protal of Government) (กรมบัญชีกลาง)     

 1) หลักการและเหตุผล 
ตามที่กรมบัญชีกลางได ดําเนินการโครงการระบบรับชําระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Protal of Government) สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ

รับเงินของหน�วยงานภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส"ให ครอบคลุมการทําธุรกรรมภาครัฐกับภาคธุรกิจและประชาชน และรองรับระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส"แห�งชาติ 
(National e-Payment) เพื่อเพิ่มช�องทางการให บริการรับชําระเงินค�าบริการจากประชาชนให กับหน�วยงานภาครัฐ ซึ่งในการดําเนินงานของโครงการระบบรับชําระเงินกลางของ
บริการภาครัฐ (e-Payment Protal of Government) ต องสามารถใช งานได อย�างต�อเนื่อง (Business Continuing Management: BCP) เพื่อไม�ให ส�งผลกระทบผู รับบริการ 
ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงจําเป2นที่จะต องจัดทําโครงการระบบสํารองระบบรับชําระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Protal of Government) เพื่อเตรียมพร อมเพื่อ
รองรับในกรณีเกิดเหตุการณ"ฉุกเฉิน หรือกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเกิดการจลาจล ในลักษณะ Warm Site เพื่อให บริการผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส"ได อย�างต�อเนื่อง 
(Business Continuing Management) และมีความมั่นคงปลอดภัยสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร (ระบบสารสนเทศ ระบบงาน ระบบ
คอมพิวเตอร"และระบบเครือข�าย) เป2นที่น�าเชื่อถือของผู ใช บริการ (High Availability) ในระดับไม�ต่ํากว�าร อยละ ๙๙.๐๐ 

 2) วัตถุประสงค7 
2.1 เพื่อจัดทําระบบสํารอง เพื่อรองรับในกรณีเกิดเหตุการณ"ฉุกเฉิน หรือกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเกิดจลาจลฉุกเฉิน ในลักษณะ Warm Site เพื่อให บริ

การผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส"ได อย�างต�อเนื่อง (Business Continuing Management) และมีความมั่นคงปลอดภัยสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร (ระบบสารสนเทศ ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร"และระบบเครือข�าย) เป2นที่น�าเชื่อถือของผู ใช บริการ (High Availability) ไม�ต่ํากว�าร อยละ ๙๙.๐๐  

2.2 เพื่อให สามารถลดระดับความเสี่ยงที่จะเกิดกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร (ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร"และระบบเครือข�าย) 
ให มีโอกาสเกิดขึ้นได น อยที่สุด หรือเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นขึ้น กรมก็สามารถที่จะลด/บรรเทาความเสี่ยงนั้นให อยู�ในระดับที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการได  เพื่อลดผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นกับการให บริการระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางต�อส�วนราชการ หน�วยงานต�างๆ องค"กรปกครองส�วนท องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน 

2.4 เพื่อสร างความเชื่อมั่น ความน�าเชื่อถือ และภาพลักษณ"ของกรม 
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 3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนนิงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ าง
และทําสัญญา 

                            

๒.บริษัทส�ง
มอบงาน 

                            

๓. ตรวจรับงาน
งวด 

                            

4. ใช งานจริง                             

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช:) 
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น             บาท             
               4.2   แหล�งเงินที่ใช      งบประมาณรายจ�ายประจําปhงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63            

 5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ตําแหน�ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน�วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ        ตําแหน�ง ผู อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน�วยงาน ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางวัลภา  นุตโร    ตําแหน�ง นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการ       

     หน�วยงาน กลุ�มงานพัฒนาระบบงาน  4  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง          

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-๗240     Email  vulapa.nut@cgd.go.th       
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2.24 โครงการจัดหาอุปกรณ7 Token Key ทดแทนและเพิ่มเติม สําหรับใช:งานโครงการระบบจ�ายตรงเงินเดือนและค�าจ:างประจํา (กรมบัญชีกลาง)       
 1) หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กรมบัญชีกลางได ดําเนินการโครงการระบบจ�ายตรงเงินเดือนและค�าจ างประจํา ในปhงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔8 เพื่อจ�ายเงินเดือน ค�าจ างประจํา 
ค�าตอบแทน และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันเข าบัญชีเงินฝากให แก�ข าราชการ ลูกจ างประจําและพนักงานราชการของทุกส�วนราชการที่ธนาคารพาณิชย"โดยกรมบัญชีกลาง ซึ่ง
เป2นการพัฒนาระบบงานไปสู�ระบบงานแบบ Web Application ใช งานผ�านเครือข�ายอินเตอร"เน็ต ซึ่งกรมบัญชีกลางได ตระหนักถึงความปลอดภัยของข อมูล จึงมีการใช อุปกรณ" 
Two-factor authentication หรือ Token Key  พร อม  License  และ Software สําหรับผู ใช งานของส�วนราชการสามารถใช งาน ปzจจุบันมีจํานวน Token Key ที่จัดหา
ตั้งแต�ปh 2548 – 2558 จํานวน 9,220 ชิ้น และ Authentication Security Gateway License จํานวน 5,000 สิทธิ์        
                 ต�อมา  กรมบัญชีกลางได มีนโยบายขยายผลโครงการการพัฒนาระบบการจ�ายตรงเงินเดือนและค�าจ างประจําและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันเข าบัญชีเงินฝาก
ของข าราชการและลูกจ างประจําของทุกส�วนราชการ และขยายจํานวนผู ใช งานจากระดับกรมเป2นระดับที่มีอํานาจในการออกคําสั่ง อีกทั้งอุปกรณ" Token Key ที่จัดหาเมื่อปh 
2548 – 2550 เริ่มมีการชํารุดไม�สามารถใช งาน ดังนั้น จึงมีความจําเป2นที่จะต องจัดซื้ออุปกรณ"เพื่อทดแทนและให สามารถรองรับกับปริมาณผู ใช งานที่เพิ่มขึ้นสําหรับการเข า
มาใช งานในระบบงานจ�ายตรงฯ ซึ่งจะทําให กรมบัญชีกลางสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อของส�วนราชการ  เนื่องจาก เป2นการจัดซื้อจํานวนมากและอุปกรณ"ที่ได จะ
เป2นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดปzญหาและอุปสรรคที่จะเกิดจากการจัดหาอุปกรณ"ไม�ตรงตามคุณสมบัติที่โครงการพัฒนาระบบการจ�ายตรงเงินเดือนและค�าจ างประจํากําหนดไว 
     
 2) วัตถุประสงค7 
               ๒.๑  เพื่อรองรับการใช งานของส�วนราชการที่เข าโครงการระบบการจ�ายตรงเงินเดือนและค�าจ างประจํา       
               ๒.๒ เพื่อจ�ายตรงเงินเดือนและค�าจ างประจําและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันเข าบัญชีเงินฝากของข าราชการ/ลูกจ างประจํา และพนักงานราชการโดยกรมบัญชีกลาง
   
 3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ดําเนนิงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ างและ
ทําสัญญา 

                            

๒.บริษัทส�งมอบ
งานงวดที่ 1 
(60 วัน) 

                            

๓. ตรวจรับงานงวด
ที่ ๑ 

                            

4. ใช งานจริง                             
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 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช:) 
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น 9,980,000  บาท  (เก าล านเก าแสนแปดหมื่นบาทถ วน)         
               4.2   แหล�งเงินที่ใช      งบประมาณรายจ�ายประจําปhงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60             

 5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ตําแหน�ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน�วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ตําแหน�ง ผู อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน�วยงาน ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวจิรพรรณ  ประภาทรง   ตําแหน�ง นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการพิเศษ      

     หน�วยงาน กลุ�มงานพัฒนาระบบงาน  1  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง          

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-๗155     Email  jirapun.pra@cgd.go.th        
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2.25 โครงการปรับปรุงระบบ AFMIS เพื่อรองรับระบบ New GFMIS Thai และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข:อง (กรมบัญชีกลาง)          

 1) หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กรมบัญชีกลางได จัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ กรมบัญชีกลาง ในปhงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ กรมบัญชีกลาง ระยะที่ 2 ในปhงบประมาณ พ.ศ. 2559 และได กรมบัญชีกลางได นําร�องใช งานใน
ปhงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งกรมมีนโยบายจะขยายการใช งานกับส�วนราชการอื่น รวมถึงปรับปรุงระบบ เพื่อรองรับระบบ New GFMIS Thai และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข อง จึง
มีความจําเป2นต องเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร" เพื่อให สามารถดําเนินการได ตามนโยบายที่กําหนด        

 2) วัตถุประสงค7 
                เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร"และอุปกรณ"เพิ่มเติมสําหรับเพิ่มประสิทธิให สามารถรองรับการขยายโครงการให เป2นไปตามแผนที่กําหนด     

 3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ าง
และทําสัญญา 

                            

๒.บริษัทส�ง
มอบงาน 

                            

๓. ตรวจรับงาน
งวด 

                            

4. ใช งานจริง                             

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช:) 
               4.1  วงเงิน                               
               4.2   แหล�งเงินที่ใช      งบประมาณรายจ�ายประจําปhงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63             
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 5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ตําแหน�ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน�วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ      ตําแหน�ง ผู อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน�วยงาน ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th      

     ชื่อ  นางเสาวณี  พุ�มเล�ง    ตําแหน�ง นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการ      

     หน�วยงาน กลุ�มงานพัฒนาระบบงาน  2  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง          

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-๗231     Email  saowanee.poo@cgd.go.th      
  
  



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจาํป)งบประมาณ 2560 - 2564 
 

 

67 
 

2.26 โครงการพัฒนาระบบการจัดการเคลื่อนย:ายข:อมูล (Archiving) ของระบบงาน e-GP (กรมบัญชีกลาง) 
 1) หลักการและเหตุผล 

กรมบัญชีกลางมีการกําหนดให ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค"การมหาชน และหน�วยงานของรัฐทุกแห�งต องดําเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ างในระบบการจัดซื้อจัด
จ างภาครัฐด วยระบบอิเล็กทรอนิกส" (e-Government Procurement System: e-GP ) ตั้งแต�วันที่ 1 เมษายน 2553 เพื่อให เกิดความโปร�งใสในการจัดซื้อจัดจ าง เกิดการ
แข�งขันอย�างเป2นธรรม สามารถติดตามการดําเนินการจัดซื้อจัดจ างของแต�ละโครงการได ในทุกขั้นตอนจนถึงการบริหารสัญญา และสามารถนําข อมูลการจัดซื้อจัดจ างมาใช ใน
การวิเคราะห"เพื่อตัดสินใจเชิงนโยบายด านการจัดซื้อจัดจ างได อย�างมีประสิทธิภาพ หากหน�วยงานภาครัฐได ดําเนินการจัดซื้อจัดจ างผ�านระบบ e-GP ซึ่งเป2นระบบงานที่พัฒนา
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก ไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด วยการพัสดุด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส" พ.ศ.2549 
จะทําให เจ าหน าที่ผู ปฏิบัติงานดําเนินการได อย�างถูกต อง อันเป2นการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด านการพัสดุ 

ปzจจุบันหน�วยงานภาครัฐทุกหน�วยงานได เข าใช งานในระบบ e-GP และหน�วยงานภาครัฐได มาลงทะเบียนเป2นผู ใช งานจํานวน 145,554  ราย และมีผู ค ากับ
ภาครัฐลงทะเบียนใช งานในระบบจํานวน 189,418  ราย (ข อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560) และมีแนวโน มเพิ่มขึ้นทุกปh ประกอบกับปzจจุบันกรมบัญชีกลางได พัฒนาระบบ
การจัดซื้อจัดจ างแบบ e-Market และ e-Bidding เพื่อให หน�วยงานภาครัฐและผู ค ากับภาครัฐทั่วประเทศดําเนินการจัดซื้อจัดจ างทุกขั้นตอนเป2นอิเล็กทรอนิกส" เพื่อให เกิดความ
โปร�งใส มีการแข�งขันอย�างเป2นธรรม และตรวจสอบได  ปzจจุบันพบว�ามีการจัดเก็บข อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ างภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส"เป2น
จํานวนมาก (ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 จัดเก็บข อมูลฯ ประมาณ 22.7 TB) ซึ่งในจํานวนนี้มีข อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข องกับโครงการที่สิ้นสุดภาระผูกพันกับส�วนราชการ
แล ว ประกอบไปด วย 2 กรณี 

1) โครงการที่ถูกยกเลิก  มีหลายกรณี เช�น สร างโครงการแล วไม� action ต�อ, ยกเลิกประกาศ, ไม�มีผู ยื่น ไม�มีผู ใดมาทําสัญญา  
2) โครงการที่สิ้นสุดแล ว เพราะ ผู รับจ างส�งมอบงานเสร็จสิ้น และได รับคืนหนังสือค้ําประกันสัญญาแล ว 
โดยข อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข องกับโครงการที่สิ้นสุดภาระผูกพันกับส�วนราชการแล วจะมีการเข าถึงและใช งานน อยครั้งทําให เป2นภาระของระบบงาน e-GP เพื่อ

เป2นการลดปริมาณข อมูลและเอกสารในระบบจัดซื้อจัดจ างภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส" (e-GP) จึงจําเป2นต องพัฒนาระบบการจัดการเคลื่อนย ายข อมูล (Archiving)  ของ
ระบบงาน e-GP เพื่อเคลื่อนย ายข อมูลโครงการที่จบภาระผูกพันกับส�วนราชการแล วของระบบงาน e-GP ไปจัดเก็บที่หน�วยจัดเก็บข อมูล (Storage) ที่กําหนด หรือ Archiving 
Server โดยจะส�งผลให ระบบ e-GP มีความคล�องตัวในการใช งานมากขึ้น 

2) วัตถุประสงค7 
2.1) เพื่อจัดเก็บข อมูลระบบจัดซื้อจัดจ างภาครัฐด วยระบบอิเล็กทรอนิกส" (e-GP) ของโครงการที่สิ้นสุดภาระผูกพันกับส�วนราชการเกิน และผู ค าได รับ

หลักประกันคืนไปแล ว 3 ปh และสามารถสืบค นของระบบงาน e-GP ดังกล�าวได   
2.2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบจัดซื้อจัดจ างภาครัฐด วยระบบอิเล็กทรอนิกส" (e-GP)  
2.3) เพื่อให สอดคล องกับยุทธศาสตร"ที่ 4 การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ ขีดความสามารถด านการเงินและการใช จ�ายเงิน ของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564  



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจาํป)งบประมาณ 2560 - 2564 
 

 

68 
 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. จัดทําร�าง 
TOR 

                            

2.จัดซื้อจัดจ าง
และลงนามใน
สัญญา 

                            

3. ดําเนินการ
ส�งมอบ และ
ตรวจรับ 

                            

4. ทดลองใช 
งาน 

                            

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช:) งบประมาณรายจ�ายประจําปhงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน วงเงิน เงิน 84,000,000 บาท  

 5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ตําแหน�ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง          

     หน�วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ตําแหน�ง ผู อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน�วยงาน ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางรัตนาภรณ"  อัศวนุภาพ   ตําแหน�ง นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการพิเศษ      

     หน�วยงาน กลุ�มงานพัฒนาระบบงาน  2  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง          

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-๗239     Email  rattanaporn.uss@cgd.go.th      
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2.27 โครงการพัฒนาระบบสํารองสําหรับระบบการจัดซื้อจัดจ:างภาครัฐด:วยระบบอิเล็กทรอนิกส7 (e-GP) (กรมบัญชีกลาง) 
 1) หลักการและเหตุผล 

1.1) กรมบัญชีกลางมีการกําหนดให ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค"การมหาชน และหน�วยงานของรัฐทุกแห�งต องดําเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ างในระบบการ
จัดซื้อจัดจ างภาครัฐด วยระบบอิเล็กทรอนิกส" (e-Government Procurement System: e-GP ) ตั้งแต�วันที่ 1 เมษายน 2553 เพื่อให เกิดความโปร�งใสในการจัดซื้อจัดจ าง 
เกิดการแข�งขันอย�างเป2นธรรม สามารถติดตามการดําเนินการจัดซื้อจัดจ างของแต�ละโครงการได ในทุกขั้นตอนจนถึงการบริหารสัญญา และสามารถนําข อมูลการจัดซื้อจัดจ างมา
ใช ในการวิเคราะห"เพื่อตัดสินใจเชิงนโยบายด านการจัดซื้อจัดจ างได อย�างมีประสิทธิภาพ หากหน�วยงานภาครัฐได ดําเนินการจัดซื้อจัดจ างผ�านระบบ e-GP ซึ่งเป2นระบบงานที่
พัฒนาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก ไขเพิ่มเติม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด วยการพัสดุด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส" พ.ศ.
2549 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล วและจะมีผลบังคับใช ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 จะ
ทําให เจ าหน าที่ผู ปฏิบัติงานดําเนินการได อย�างถูกต อง อันเป2นการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด านการพัสดุ 

1.2)   ปzจจุบันหน�วยงานภาครัฐทุกหน�วยงานได เข าใช งานในระบบ e-GP และหน�วยงานภาครัฐได มาลงทะเบียนเป2นผู ใช งานจํานวน 145,554  ราย และมี
ผู ค ากับภาครัฐลงทะเบียนใช งานในระบบจํานวน 189,418  ราย (ข อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560) และมีแนวโน มเพิ่มขึ้นทุกปh ประกอบกับปzจจุบันกรมบัญชีกลางได จัดทํา
โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ างภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส"อย�างครบวงจ (e-GP 3)  โดยเนื้อหาหลัก ๆ จะมีวิธีการจัดซื้อจัดจ างเพิ่มขึ้นอีก 2 วิธี คือ การจัดซื้อจัดจ างแบบ 
e-Market และ e-Bidding ซึ่งจะดําเนินการจัดซื้อจัดจ างทุกขั้นตอนเป2นอิเล็กทรอนิกส" ดังนั้น จึงจําเป2นต องเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร"ให รองรับงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อให 
สามารถใช งานได อย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบต องเปQดให ใช งานได อย�างต�อเนื่อง (Business Continuing Management: BCP) รองรับกรณีเกิดเหตุการณ"ที่
ทําให ศูนย"คอมพิวเตอร"หลักไม�สามารถให บริการได  เช�น ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ภัยจราจล หรือภัยจากการก�อการร าย เป2นต น (ทั้งนี้ขอบเขตของโครงการฯ ไม�รวมสถานที่ที่จะ
เป2นศูนย"คอมพิวเตอร"สํารอง และระบบสื่อสาร (Network Communication) และอุปกรณ"ที่เกี่ยวข อง ระหว�างศูนย"คอมพิวเตอร"หลักและศูนย"คอมพิวเตอร"สํารอง) 

2) วัตถุประสงค7 
2.1)  เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร"แม�ข�าย และอุปกรณ" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน    
2.2)  เพื่อจัดทําเป2นระบบสํารองสําหรับระบบการจัดซื้อจัดจ างภาครัฐด วยระบบอิเล็กทรอนิกส" (e-GP) 
2.3)  เพื่อปlองกันการสูญเสียข อมูลในกรณีเกิดภัยพิบัติ หรือเกิดเหตุการณ"ที่ไม�สามารถให บริการที่ศูนย"คอมพิวเตอร"หลักได  
2.4)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให บริการของระบบการจัดซื้อจัดจ างภาครัฐด วยระบบอิเล็กทรอนิกส" (e-GP) ให สามารถให บริการได อย�างต�อเนื่อง (Business 

Continuing Management: BCP)  
2.5)  เพื่อให สอดคล องกับยุทธศาสตร"ที่ 4 การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ ขีดความสามารถด านการเงินและการใช จ�ายเงิน ของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564  
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3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. จัดทําร�าง 
TOR 

                            

2.จัดซื้อจัดจ าง
และลงนามใน
สัญญา 

                            

3. ดําเนินการ
ส�งมอบ และ
ตรวจรับ 

                            

4. ทดลองใช 
งาน 

                            

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช:) งบประมาณรายจ�ายประจําปhงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจ�ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป2น  
วงเงิน 160,159,000 บาท 

 5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 
     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ตําแหน�ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           
     หน�วยงาน กรมบัญชีกลาง                 
     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       
     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ตําแหน�ง ผู อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ      
     หน�วยงาน ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              
     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       
     ชื่อ  นางรัตนาภรณ"  อัศวนุภาพ   ตําแหน�ง นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการพิเศษ      
     หน�วยงาน กลุ�มงานพัฒนาระบบงาน  2  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง          
       โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-๗239     Email  rattanaporn.uss@cgd.go.th   
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2.28 โครงการพัฒนาระบบฐานข:อมูลการเบิกจ�ายค�ารักษาพยาบาล (Medical Benefit Database) (กรมบัญชีกลาง)          
 1) หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได ดําเนินการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข าราชการ ตั้งแต�ปhงบประมาณ พ.ศ. 2545 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2543 และนําระบบอิเล็กทรอนิกส"มาใช ในการเบิกจ�ายค�ารักษาพยาบาล โดยให สถานพยาบาลของทางราชการเบิกค�า
รักษาพยาบาลโดยตรงกับกรมบัญชีกลางแทนผู มีสิทธิ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะจ�ายเงินให สถานพยาบาลด วยเกณฑ"กลุ�มวินิจฉัยโรคร�วม (DRGs) สําหรับผู ป�วยใน และจ�ายตาม
รายการที่เบิกได ตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในระบบเบิกจ�ายตรงสําหรับผู ป�วยนอก ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค"เพื่อลดภาระการทดรองจ�ายเงินค�ารักษาพยาบาลของผู มีสิทธิและ
บุคคลในครอบครัว ลดภาระงานกองคลังของส�วนราชการที่จะต องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ�ายค�ารักษาพยาบาลให กับบุคลากรในสังกัด อีกทั้งกรมบัญชีกลาง
สามารถจัดเก็บข อมูลการเบิกจ�ายค�ารักษาพยาบาลได อย�างครบถ วนและเป2นระบบมากยิ่งขึ้น          
                   ปzจจุบันกรมบัญชีกลางโดยกองสวัสดิการรักษาพยาบาล (กสพ.) ได มีการบริหารจัดการระบบเบิกจ�ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข าราชการ โดยมอบหมายให 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ (สปสช.) และสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ทําหน าที่เป2นหน�วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ�ายค�า
รักษาพยาบาล (National Clearing House)               
 2) วัตถุประสงค7 
               ๒.๑ เพื่อจัดทําฐานข อมูลการเบิกจ�ายค�ารักษาพยาบาลและนําข อมูลมาใช ในการวิเคราะห"และจัดทํานโยบายด านสวัสดิการ     
               ๒.2 เพื่อจัดทํารายงานผลการเบิกจ�ายค�ารักษาพยาบาลและข อมูลทางสถิติเกี่ยวข องเสนอต�อผู บริหาร เพื่อประโยชน"ในการพิจารณาจัดการระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข าราชการ การกําหนดสิทธิประโยชน" การขอรับการจัดสรรงบประมาณ พร อมทั้งกํากับดูแลการเบิกจ�ายให อยู�ภายใต วงเงินงบประมาณ    
               2.3 กรมบัญชีกลางสามารถจัดเก็บข อมูลการเบิกจ�ายค�ารักษาพยาบาลได อย�างครบถ วนและเป2นระบบมากยิ่งขึ้น      

 3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนนิงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ างและ
ทําสัญญา 

                            

๒.บริษัทส�งมอบ
งาน 

                            

๓. ตรวจรับงานงวด                             
4. ใช งานจริง                             
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 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช:) 
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล านบาทถ วน)          
               4.2   แหล�งเงินที่ใช      เงินฝากค�าใช จ�ายเก็บภาษีท องถิ่น 10% ประจําปhงบประมาณ พ.ศ. 2560         

 5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ตําแหน�ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน�วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ตําแหน�ง ผู อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน�วยงาน ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางปราณี  อ�อนละมูล    ตําแหน�ง นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการ      

     หน�วยงาน กลุ�มงานพัฒนาระบบงาน  1  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง          

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-๗235     Email  pranee.aur@cgd.go.th        
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2.29 โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข:อมูลการบริการภาครัฐ เพื่อบูรณาการข:อมูลบุคลากรภาครัฐ สําหรับโครงการระบบจ�ายตรงเงินเดือนและค�าจ:างประจํา  
(กรมบัญชีกลาง) 

 1) หลักการและเหตุผล 
  ด วยคณะรัฐมนตรีได มีมติเมื่อวันที่  15 มีนาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการบูรณาการฐานข อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอ ให สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครองเป2นหน�วยงานกลางในการเชื่อมโยงฐานข อมูลประชาชนของส�วนราชการ (Population Information Linkage Center) และทํา
หน าที่เป2นผู ให บริการข อมูล (Gate Way) ตามที่ส�วนราชการร องขอ ซึ่งกรมบัญชีกลางก็เป2นหน�วยงานหนึ่งที่เป2นผู ให บริการข อมูลบุคลากรภาครัฐจากโครงการระบบจ�ายตรง
เงินเดือนและค�าจ างประจํา และตามร�างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปh (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใต ยุทธศาสตร"ที่ 4 การยกระดับประสิทธิภาพ
ภาครัฐขีดความสามารถด านทรัพยากรมนุษย"และการจ�ายเงินเดือน กําหนดให จัดทําระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข อมูลระหว�างกรมบัญชีกลางกับสํานักงานคณะกรรมการ
ข าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) เพื่อเชื่อมโยงระบบจ�ายตรงเงินเดือนและค�าจ างประจําของกรมบัญชีกลางกับระบบ DPIS เวอร"ชั่น 6 รวมถึงการให บริการข อมูล
ข าราชการพลเรือนสามัญ ผู ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ประเภทตําแหน�งอํานวยการ ประเภทตําแหน�งบริหาร เพื่อใช งานตามภารกิจของสํานักงาน 
ก.พ. ซึ่งตามบทบาทหน าที่ของกรมบัญชีกลางในฐานะหน�วยงานกลางที่มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช จ�ายเงินของแผ�นดินและของหน�วยงานภาครัฐให เป2นไปโดย
ถูกต อง มีวินัย คุ มค�า โปร�งใส และสามารถตรวจสอบได  โดยการวางกรอบหลักเกณฑ"กลางให หน�วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การให บริการคําแนะนําปรึกษา ด านการเงินการคลัง 
การบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารเงินนอกงบประมาณ และการพัสดุภาครัฐ การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังให มีใช จ�ายอย�างเพียงพอ และการเสนอ
ข อมูลในเชิงนโยบายการคลังแก�ฝ�ายบริหาร โดยมีการประสานงานกับหน�วยงานที่เกี่ยวข องเพื่อให เกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการคลัง
ภาครัฐ การกํากับดูแลนโยบายและมาตรฐานค�าตอบแทนสวัสดิการ และสิทธิประโยชน"ของบุคลากรภาครัฐที่ได รับ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได จัดทําระบบฐานข อมูลบุคลากร
ภาครัฐภายใต โครงการระบบจ�ายตรงเงินเดือนและค�าจ างประจํา และได ดําเนินการให ส�วนราชการที่เกี่ยวข องเข าร�วมโครงการระบบจ�ายตรงเงินเดือนและค�าจ างประจําครบทุก
ส�วนราชการ ตั้งแต�ปhงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป2นต นไป ซึ่งฐานข อมูลโครงการระบบจ�ายตรงเงินเดือนฯ กําหนดให ส�วนราชการเจ าของข อมูลดําเนินการปรับปรุงข อมูล เพื่อให 
การจ�ายเงินเดือน ค�าจ างประจํา ค�าตอบแทน และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันถูกต อง มีความสมบูรณ" ครบถ วน และเป2นปzจจุบัน จึงทําให มีหลายหน�วยงานราชการต องการใช 
ข อมูลในส�วนที่เกี่ยวข องกับบุคลากรภาครัฐในโครงการระบบจ�ายตรงเงินเดือนและค�าจ างประจําของกรมบัญชีกลางในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน�วยงานราชการ
สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางการบูรณาการฐานข อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐเป2นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล�าว เห็นผลเป2นรูปธรรม 
กรมบัญชีกลางจึงจําเป2นต องทําการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร"กับระบบคอมพิวเตอร"ของสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป2นหน�วยงานกลางใน
การเชื่อมโยงฐานข อมูลประชาชนของส�วนราชการ ผ�านระบบ Linkage Center เพื่อใช ระบบเชื่อมโยงฐานข อมูลประชาชนกลางภาครัฐ (linkage Center system) และ
หน�วยงานที่เกี่ยวข องเพื่อการให บริการแลกเปลี่ยนข อมูลตามภารกิจ             

 2) วัตถุประสงค7 
                ๒.๑  เพื่อจัดทําระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข อมูลระหว�างกรมบัญชีกลางกับหน�วยงานราชการ ผ�านระบบการบูรณาการฐานข อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 
(Linkage Center) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป2นหน�วยงานกลางในการเชื่อมโยงฐานข อมูลประชาชนของส�วนราชการ    
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               ๒.๒ เพื่อจัดทําระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข อมูลระหว�างกรมบัญชีกลางกับสํานักงานคณะกรรมการข าราชการพลเรือน ในการเชื่อมโยงระบบจ�ายตรงเงินเดือนและ
ค�าจ างประจําของกรมบัญชีกลางสําหรับให บริการข อมูลข าราชการพลเรือนสามัญ ผู ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ประเภทตําแหน�งอํานวยการ ประเภท
ตําแหน�งบริหาร พร อมทั้งรองรับการเชื่อมโยงกับระบบ DPIS เวอร"ชั่น 6 ต�อไปในอนาคต เพื่อรองรับตามร�างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปh (พ.ศ. 2560 
– 2564) ภายใต ยุทธศาสตร"ที่ 4 การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐขีดความสามารถด านทรัพยากรมนุษย"และการจ�ายเงินเดือน      
               ๒.๓ เพื่อพัฒนาระบบจ�ายตรงเงินเดือนและค�าจ างประจํา ให มีระบบเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข อมูลระหว�างระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางได ในลักษณะของ
การบูรณาการข อมูลบุคลากรภาครัฐได อย�างมีประสิทธิภาพ              
               ๒.๔ เพื่อจัดหาและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยในการเรียกใช บริการข อมูลด วยเว็บเซอร"วิส (Web Service Security) ให มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถ
ตรวจสอบและบริหารจัดการได อย�างมีประสิทธิภาพ               
               2.5 เพื่อจัดหาระบบช�องทางบริการสารสนเทศสําหรับองค"กร (Enterprise Service Bus) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข อมูล พร อมติดตั้งบนเครื่องแม�ข�าย
คอมพิวเตอร"ที่กรมบัญชีกลางใช งานอยู�ในปzจจุบัน               
               2.6 เพื่อให กรมบัญชีกลางสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอดคล องกับยุทธศาสตร"เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ในด านการสร าง
ความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมด วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Soft Infrastructure)  และด านโครงสร างพื้นฐานเพื่อส�งเสริมการให บริการ (Service 
Infrastructure)  เพื่อเป2นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการนําไปสู�รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส" (e-Government) ตลอดจนผลักดันให เกิดการพัฒนาระบบ Digital 
Government ภายใต นโยบาย Digital Economy หรือ เศรษฐกิจดิจิทัลอย�างเป2นรูปธรรม          

 3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนนิงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ างและ
ทําสัญญา 

                            

๒.จัดทําแผนการ
ดําเนินงานและส�ง
มอบงานงวดที่ 1 
(30 วัน) 

                            

๓. ตรวจรับงานงวดที่ ๑                             
๔. บริษัทติดตั้ง
และส�งมอบ 
HW/SW ระบบ 
(90 วัน) 

                            

๕. ตรวจรับงานงวด
ที่ ๒ 
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ขั้นตอนการ
ดําเนนิงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. พัฒนาระบบ 
และติดตั้ง SW 
พร อมระบบที่
พัฒนา งานงวดที่ 
3 (240 วัน) 

                            

๗. ตรวจรับงานงวดที่ ๓                             
8.จัดทําเอกสาร
การพัฒนาระบบ
ทั้งหมด งานงวดที่ 
4 (270 วัน) 

                            

๙. ตรวจรับงานงวดที่ ๔                             
๑๐. ทดลองใช 
ระบบงาน 
และใช งานจริง 

                            

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช:) 
               4.1  วงเงิน              17,815,000 บาท (สิบเจ็ดล านแปดแสนหนึ่งหมื่นห าพันบาทถ วน)          
               4.2   แหล�งเงินที่ใช      เงินฝากค�าใช จ�ายเก็บภาษีท องถิ่นประจําปhงบประมาณ พ.ศ.2561          

 5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 
     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ตําแหน�ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           
     หน�วยงาน กรมบัญชีกลาง                 
     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       
     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ตําแหน�ง ผู อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ      
     หน�วยงาน ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              
     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       
     ชื่อ  นางสาวจิรพรรณ  ประภาทรง   ตําแหน�ง นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการพิเศษ    
     หน�วยงาน กลุ�มงานพัฒนาระบบงาน  1  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง          
     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-๗227     Email  jirapun.pra@cgd.go.th     
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2.30 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช:ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง ป)งบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรมบัญชีกลาง) 

 1) หลักการและเหตุผล 
 โครงการดังกล�าว เป2นการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร" และเครื่องพิมพ" เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ที่ใช งานทั้งหมด และ

เพิ่มเติมสําหรับบุคลากรของกรมบัญชีกลางที่บรรจุใหม� เพื่อใช ในการปฏิบัติงานราชการ เนื่องจาก 
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร" และเครื่องพิมพ" ที่ใช งานในปzจจุบันได ติดตั้งมาเป2นเวลานานเกินกว�า 9 ปhและใช ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ซึ่งปzจจุบัน

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร"มีประสิทธิภาพต่ํา ไม�สามารถรองรับซอฟต"แวร"เวอร"ชันใหม�ๆ ในปzจจุบันที่ต องการทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร"ที่สูงขึ้น และหรือไม�สามารถรองรับ
ซอฟต"แวร"เวอร"ชันใหม�ๆ ที่ใช ในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศสําหรับเจ าหน าที่ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร" มีประสิทธิภาพไม�เหมาะกับการใช งานกับระบบงานคอมพิวเตอร"/ระบบสารสนเทศที่เป2นแบบ Web Base Application เนื่องจาก 
ระบบงานคอมพิวเตอร"/ระบบสารสนเทศที่เป2นแบบ Web Base Application จะต องใช ทรัพยากรของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร"ที่ทําหน าที่เป2นเครื่อง Browser ในการประมวลผล จึง
จําเป2นต องมีทรัพยากรของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร"ที่สูงขึ้น (หน�วยประมวลผลกลางรุ�นใหม� หน�วยความจําสูง และหน�วยจัดเก็บข อมูลที่มีขนาดเพียงพอต�อการใช งาน) 

- จํานวนของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร"และเครื่องพิมพ" มีไม�เพียงพอต�อการปฏิบัติงานของเจ าหน าที่ ทําให ในการปฏิบัติงานต องหมุนเวียนกันใช เครื่องมีผลให   
การปฏิบัติงานล�าช า โดยเฉพาะการตอบข อหารือ การแก ไขปzญหาให กับส�วนราชการ/ผู รับบริการ 

- ผู ผลิตซอฟต"แวร"ระบบปฏิบัติการไม�มีการ Support  Microsoft Windows XP ที่กรมใช งานแล ว 

 2) วัตถุประสงค7 
1. เพื่อจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร" จํานวน 500 เครื่อง และเครื่องพิมพ" จํานวน 200 เครื่อง ทดแทนของเดิมที่จัดหาในปhงบประมาณ พ.ศ. 2551 ทั้งส�วนกลางและ

ภูมิภาค 
2. เพื่อจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร" และเครื่องพิมพ" สําหรับข าราชการ ลูกจ าง และพนักงานราชการที่บรรจุใหม�ของกรมบัญชีกลางจํานวนประมาณ 150 อัตรา 

ในปhงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ที่กระทรวงการคลังจัดสรรให  
    3. เพื่อจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร" ที่มีประสิทธิภาพสามารถใช งานกับระบบงานคอมพิวเตอร" และระบบสารสนเทศให สอดคล องกับเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ปzจจุบัน 
    4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให สามารถให บริการแก�ส�วนราชการต�าง ๆ และผู ใช บริการอื่นได อย�างรวดเร็ว 
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 3) ขั้นตอนการดําเนินงาน    
                   ระยะเวลาที่ใช:ในการดําเนินโครงการ     150 วัน     จํานวน  2 งวด   งวดที่ 1 -  70 %    

ขั้นตอน
การ

ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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 ซื้ อ จั ด
จ าง 

                            

ท ด ส อ บ / 
ติดตั้ง 

                            

ตรวจรับ                             
จ�ายเงิน                             

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช:)   
  วงเงิน 37,320,000 บาท (สามสิบเจ็ดล านสามแสนสองหมื่นบาทถ วน)    แหล�งเงินที่ใช:   เงินงบประมาณรายจ�ายประจําปh พ.ศ. 2562    

 5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ตําแหน�ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน�วยงาน กรมบัญชีกลาง                
     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th      

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ตําแหน�ง ผู อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน�วยงาน ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       

     ชื่อ  นายพิเศษ  ไชยจิตร    ตําแหน�ง นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการพิเศษ      

     หน�วยงาน ส�วนเครื่องคอมพิวเตอร"  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง           

     โทรศัพท7 02-1277243 ,  08-704-7953  Email  pisate.cha@cgd.go.th       
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2.31 โครงการสารสนเทศค�าใช:จ�ายเกี่ยวกับบุคลากร (กรมบัญชีกลาง)      

 1) หลักการและเหตุผล 
               กรมบัญชีกลางเป2นหน�วยงานกลางที่มีภารกิจหลักด านหนึ่ง คือ การกํากับดูแลการใช จ�ายเงินงบประมาณของแผ�นดินของหน�วยงานภาครัฐให เป2นไปโดยถูกต อง มี
วินัย คุ มค�า โปร�งใส และสามารถตรวจสอบได  โดยการกําหนดระเบียบ และการวางกรอบหลักเกณฑ"กลางให หน�วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การให บริการคําปรึกษา แนะนําด าน
การเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุภาครัฐ การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังให มีใช จ�ายอย�างเพียงพอและการเสนอข อมูลในเชิงนโยบาย
การคลังแก�ฝ�ายบริหารโดยประสานงานกับหน�วยงานที่เกี่ยวข องเพื่อให เกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐ การกํากับดูแล 
ด านนโยบายและมาตรฐานค�าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน"ของบุคลากรภาครัฐ          

ซึ่งปzจจุบันกรมบัญชีกลางมีข อมูลการเบิกจ�ายจํานวนเงินภาพรวมของทุกส�วนราชการและของประเทศ และมีข อมูลรายละเอียดการเบิกค�าใช จ�ายแต�ละประเภทของ
บุคลากรแบบรายบุคคลของภาครัฐ (ข าราชการ ลูกจ างประจํา พนักงานราชการ) เพียงบางส�วนเท�านั้น ทําให กรมบัญชีกลางมีรายละเอียดข อมูลเกี่ยวกับการเบิกค�าใช จ�ายแต�ละ
ประเภทของบุคลากรแบบรายบุคคลไม�ครบถ วนสมบูรณ" ซึ่งรายละเอียดของข อมูลการเบิกค�าใช จ�ายของบุคลากรภาครัฐรายบุคคลเป2นข อมูลพื้นฐานหลักในการนําไปจัดทําระบบ
สารสนเทศด านการบริหารงบประมาณรายจ�ายภาครัฐที่เกี่ยวข องกับบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง งบบุคลากร และงบดําเนินงาน (การเบิกค�าใช จ�ายของบุคลากรจากงบ
ดําเนินงาน เช�น ค�าใช จ�ายในการเดินทาง ค�าเบี้ยเลี้ยง เป2นต น) ซึ่งปzจจุบันงบประมาณรายจ�ายด านบุคลากรภาครัฐคิดเป2นสัดส�วนประมาณร อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ�าย
ของประเทศ และมีแนวโน มที่ที่สูงขึ้นทุกปh ดังนั้น หากไม�มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มาใช ในการกํากับดูแลงบประมาณรายจ�ายด านบุคลากรภาครัฐ จะทําให งบประมาณ
รายจ�ายด านบุคลากรภาครัฐเป2นภาระกับงบประมาณของประเทศที่มีอย�างจํากัด ซึ่งจะส�งผลให การจัดสรรงบประมาณรายจ�ายด านการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศลดลง 
กรมบัญชีกลางจึงตระหนักและให ความสําคัญอย�างมากที่จะต องมีเครื่องมือในการบริหารจัดการด านงบประมาณรายจ�ายด านบุคลากรภาครัฐดังนั้นกรมบัญชีกลางจึงจําเป2นอย�าง
ยิ่งที่จะต องมีระบบสารสนเทศที่ดี  เพื่อใช เป2นเครื่องมือในการบริหารจัดการด านงบประมาณรายจ�ายด านบุคลากรภาครัฐที่ดี   เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ
กรมบัญชีกลางในการกําหนดนโยบายด านบริหารจัดการในมิติต�างๆ แบบเชิงลึกและแบบกว าง ดังนั้นกรมบัญชีกลางจึงมีความจําเป2นต องจัดทําโครงการสารสนเทศค�าใช จ�าย
เกี่ยวกับบุคลากร เพื่อให กรมบัญชีกลางมีข อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเบิกค�าใช จ�ายของบุคลากรภาครัฐเป2นรายบุคคล เพื่อใช การกํากับ ดูแลการเบิกค�าใช จ�ายของบุคลากรให มี
ความถูกต องเป2นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และใช ในการศึกษา วิเคราะห" วางแผน และการออกมาตรการ เพื่อการบริหารจัดการด านงบประมาณ
รายจ�ายด านบุคลากรภาครัฐไม�ให เป2นภาระของประเทศในอนาคต         

 2) วัตถุประสงค7 
               ๒.๑ เพื่อให กรมบัญชีกลางมีข อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเบิกค�าใช จ�ายของบุคลากรภาครัฐเป2นรายบุคคล       
               ๒.๒ เพื่อให กรมบัญชีกลางสามารถจัดเก็บรวบรวมข อมูลเกี่ยวกับการเบิกค�าใช จ�ายของข าราชการ / ลูกจ างประจํา / พนักงานราชการ เพื่อให เป2นแหล�งรวบรวม
ข อมูลรายบุคคลของข าราชการทุกประเภทและลูกจ างประจําของทุกส�วนราชการ ในส�วนที่เกี่ยวกับงบประมาณ เช�น งบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบกลาง   
               ๒.๓ เพื่อให กรมบัญชีกลางสามารถทราบต นทุนต�อหัวที่ภาครัฐจ�ายให กับข าราชการ / ลูกจ างประจํา / พนักงานราชการเป2นรายบุคคล    
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               ๒.๔  เพื่อให กรมบัญชีกลางมีข อมูลเกี่ยวกับการเบิกค�าใช จ�ายของบุคลากรภาครัฐเป2นรายบุคคล เพื่อใช ในการสนับสนุนการบริหารงบประมาณรายจ�ายด าน
บุคลากรภาครัฐ  
               ๒.๕  เพื่อให กรมบัญชีกลางสามารถตอบสนองความต องการใช ข อมูลในระดับเชิงปฏิบัติการ และเชิงบริหารให กับส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ เพื่อใช 
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการบริหารการจัดการ ตลอดจน ใช เพื่อการวิเคราะห"/วิจัยทางวิชาการ        
               2.6 เพื่อให กรมบัญชีกลางสามารถบริหารจัดการทรัพยากรด าน ICT ให เกิดประโยชน"สูงสุดและคุ มค�าต�อการลงทุน เช�น มีระบบสํารองสําหรับโครงการทดแทน
ระบบอินเตอร"เน็ต อินทราเน็ต และสํานักงานอัตโนมัติ              
               ๒.๗ เพื่อให กรมบัญชีกลางสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอดคล องกับยุทธศาสตร"เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ในด านการสร าง
ความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมด วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Soft Infrastructure)  และด านโครงสร างพื้นฐานเพื่อส�งเสริมการให บริการ (Service 
Infrastructure)     

 3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. ดําเนินการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ า ง
และทําสัญญา 

                            

๒ . บ ริ ษั ท ส� ง
มอบงาน 

                            

๓. ตรวจรับงาน
งวด 

                            

4. ใช งานจริง                             

 

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช:)   
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น               บาท                
               4.2   แหล�งเงินที่ใช      งบประมาณรายจ�ายประจําปhงบประมาณ พ.ศ. 2562           
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 5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ตําแหน�ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน�วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ตําแหน�ง ผู อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน�วยงาน ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       
 

 

  



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจาํป)งบประมาณ 2560 - 2564 
 

 

81 
 

2.32 โครงการจัดซื้อ SAN Storage  ของระบบ e-Pension (กรมบัญชีกลาง)            

 1) หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กระทรวงการคลังจัดหา SAN Storage ตั้งแต�ปh พ.ศ. ๒๕๕2    เพื่อจัดเก็บข อมูลของระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (e-Pension) 
เพื่อ Sync ข อมูลไปที่ศูนย"สํารองของกระทรวงการคลัง ปzจจุบัน SAN Storage ดังกล�าวมีอายุการใช งานเป2นระยะเวลา 7 ปhแล ว  และเมื่อครั้งเกิดเหตุการณ"ความไม�สงบทาง
การเมืองมีการบุกยึดสถานที่และตัดไฟฟlา ปh พ.ศ. 2557 ทําให อุปกรณ" San Storage เกิดความเสียหาย กระทรวงได ดําเนินการซ�อมแซมให สามารถจัดเก็บข อมูลได แต�ไม�
สามารถ Sync ข อมูลไปยังศูนย"สํารองของกระทรวงได  ต�อมาทางกระทรวงได แจ งว�า SAN Storage รุ�นนี้บริษัทผู ผลิตได ยกเลิกการผลิตและจําหน�ายแล ว ดังนั้นกรมบัญชีกลาง
จึงมีความจําเป2นที่จะต องจัดหา SAN Storage ใหม�เพื่อทดแทน เพราะหาก San Storage  เกิดความเสียหายจะทําให ไม�สามารถดําเนินการจ�ายเงินให กับผู รับเบี้ยหวัด บําเหน็จ
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน   

 2) วัตถุประสงค7 
                เพื่อจัดเก็บข อมูลในปzจจุบันและอนาคต  และการ Sync ข อมูลไปศูนย"สํารองข อมูลของกรมบัญชีกลางของระบบ e-Pension เพื่อให ผู ใช งานระบบ e-Pension
สามารถใช งานได อย�างต�อเนื่อง และมีข อมูลที่เป2นปzจจุบัน          

 3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนนิงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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 .  ดํ า เ นิ น ก า ร
จัดซื้อจัดจ างและ
ทําสัญญา 

                            

๒.บริษัทส� งมอบ
งานงวดที่ 1 
(60 วัน) 

                            

๓. ตรวจรับงานงวด
ที่ ๑ 

                            

4. ใช งานจริง                             

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช:) 
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น ๕,200,๐๐๐  บาท (ห าล านสองแสนบาทถ วน)          
               4.2   แหล�งเงินที่ใช      งบประมาณรายจ�ายประจําปhงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60             
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 5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ตําแหน�ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง          

     หน�วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ตําแหน�ง ผู อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน�วยงาน ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางปราณี  อ�อนละมูล    ตําแหน�ง นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการ      

     หน�วยงาน กลุ�มงานพัฒนาระบบงาน  1  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง          

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-๗235     Email  pranee.aur@cgd.go.th       
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กระบวนงานสําคัญ ด:านงานสารบรรณ 

2.33 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส7 ผ�านเทคโนโลยีคลาวด7 (สป.กค.) 

1) หลักการและเหตุผล 

    เนื่องด วยกระทรวงการคลัง มีนโยบายมุ�งเน นไปสู�การเป2นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) โดยให ความสําคัญในกระบวนงานการจัดการเอกสารภายใน การลด 
การใช กระดาษ เพื่อให เกิดการประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน รวมถึงความร�วมมือในการเชื่อมโยงเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส"ของหน�วยงานในสังกัด ให สามารถ
รับ-ส�งเรื่อง และสามารถค นหาข อมูลได ต�อไป 

2) วัตถุประสงค7 
    1. เพื่อการปรับปรุงกระบวนการทํางานและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน 
    2. เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส"ของหน�วยงานในสังกัดของกระทรวงการคลังเข าด วยกัน 
    3. เพื่อลดปริมาณการใช กระดาษ และส�งเสริมการใช ข อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส" 
    4. เพื่อลดต นทุนในการบริหารจัดการด านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน  
ขั้นตอนการดําเนินงาน ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 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. จัดทําโครงการเสนออนุมัต ิ                 
2. เสนออนุมัติงบประมาณ
และอนุมัติวงเงิน 

                

3. เสนออนุมัติแต�งตั้ง
คณะกรรมการฯ และ
ดําเนินการจัดซื้อ   จัดจ าง 

                

4. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ างและ
ทําสัญญา 

                

5. ส�งมอบงาน                 
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช:)  

วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น  9,500,000  บาท  (เก าล านห าแสนบาทถ วน)  โดยขอใช เงินงบประมาณแผ�นดินประจําปh พ.ศ. 2562 

 

5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นายธาดา  ชพานนท" ตําแหน�ง  ผู อํานวยการส�วนพัฒนาระบบงานประมวลผลข อมูลสารสนเทศ 
หน�วยงาน  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท7  02-126-5904 Email thada@mof.go.th 
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กระบวนงานสําคัญ ด:านงานรับสมัครบุคลากร  

2.34 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป�นลูกจ:างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณในระบบออนไลน7 (สป.กค.) 

1) หลักการและเหตุผล เพื่อรองรับการพัฒนากระบวนงานให นําไปสู�การขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป2นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 

2) วัตถุประสงค7   
1. ช�วยลดระยะเวลาในการเดินทางมาสมัคร  
2. การทํางานด วยเอกสารลดน อยลง  
3. ช�วยให สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถปรับปรุงข อมูลให ทันสมัยอยู�ตลอดเวลา เพื่อช�วยเสริมสร างภาพลักษณ"ด านความทันสมัย นวัตกรรม และความยืดหยุ�น 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. ศึกษาหา
ข อมูลพร อม
รายละเอียด
เกี่ยวกบัการ
รับสมัครใน
ระบบ
ออนไลน" 
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ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. ติดต�อ 
ส�วนบริหาร
การคลัง และ
ศูนย"เทคโน- 
โลยสีารสนเทศ
และการ
สื่อสารเพื่อ
เปQดบัญชี
กระแสรายวัน
และดูแล
ระบบ
อินเตอร"เน็ต 
ตามลําดับ 

                            

3. ติดต�อ
ธนาคาร 
กรุงไทย 
(จํากัด) 
มหาชน 
เพื่อให 
ประสานงาน
กับบริษัท 
ในการกํากับ
ดูแลการรับ
สมัครฯ  

                            

4. ขออนุมัติ
จากผู มี
อํานาจสั่ง
บรรจุในการ
รับสมัครสอบฯ 
เป2นระบบ
ออนไลน" 
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ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. 
ดําเนนิการสอบ
คัดเลือก 

                            

6. นัดประชุม 
คกก. เพื่อวาง
หลักเกณฑ" 

                            

7. จัดทํา
ประกาศรับ
สมัครฯ 

                            

8. ส�งประกาศ
รับสมัครให 
บริษัททีก่ํากับ
ดูแล 

                            

9. ผู ประสงค"
จะสมัครเข าไป
ดําเนนิการ
สมัครทาง ระบบ
ออนไลน" 

                            

10 สบค.
ตรวจสอบ
ความถกูต อง
ของการสมัคร 

                            

11. สบค.
ดําเนนิการ
ตรวจสอบและ
จัดทําประกาศ
รายชื่อผู มีสิทธิ
สอบ วัน เวลา 
และสถานทีส่อบ 
และส�งไฟล" PDF 
ไปให บริษัทที่
กํากับดูแล 
ประกาศให 
ผู สมัครสอบ
รับทราบ 
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ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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 
(ประกาศต�าง ๆ  
เกี่ยวกบั
กระบวนการ
คัดเลือกจนถึง
ประกาศ
รายชื่อผู ได รับ
การคัดเลือก) 

                            

 4) งบประมาณ ส�วนราชการไม�เสียค�าใช จ�าย (แต�ผู สมัครสอบจะเสียค�าธรรมเนียมให บริษัทที่กํากับดูแล จํานวน 20 บาท และธนาคารกรุงไทย จํานวน 10 บาท) 

 5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ  นางสาววีนา  ชาวไร�นาค     ตําแหน�ง ผู อํานวยการส�วนบริหารงานบุคคล 
หน�วยงาน  ส�วนบริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท7  0 2126 5800  ต�อ 2691    E – mail veena.c@vayupak.net  

ชื่อ  นางสาววิชญ"สุภัค  เติมธะนะศักดิ์    ตําแหน�ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
หน�วยงาน  ส�วนบริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท7  0 2126 5800  ต�อ 2670    E – mail wichsupak.t@vayupak.net  
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กระบวนงานสําคัญ ด:านงานรับเรื่องราวร:องทุกข7 
2.35 รับเรื่องราวร:องทุกข7 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (e-Complaint) (สป.กค.) 

1)  หลักการและเหตุผล 
       รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา ๔๑ บัญญัติให  บุคคลและชุมชนย�อมมีสิทธิ (๑) ได รับทราบและเข าถึงข อมูลหรือข�าวสารสาธารณะใน

ครอบครองของหน�วยงานของรัฐ ตามที่กฎหมายบัญญัติ (๒) เสนอเรื่องราวร องทุกข"ต�อหน�วยงานของรัฐและได รับแจ งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว (๓) ฟlองหน�วยงานของรัฐให รับ
ผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเว นการกระทําของข าราชการ พนักงาน หรือลูกจ างของหน�วยงานของรัฐ ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด วยการจัดการเรื่องราว
ร องทุกข" พ.ศ. 2552  ได วางหลักเกณฑ"ในการเสนอคําร องทุกข" ให กระทําได ดังนี้ 1) ยื่นต�อเจ าหน าที่ ณ ส�วนราชการ 2) ส�งทางไปรษณีย"ไปยังส�วนราชการ หรือ 3) กระทําในรูป
ของข อมูลอิเล็กทรอนิกส"ตามกฎหมายว�าด วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส"  ซึ่งปzจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข ามามีบทบาทในกระบวนการทํางานอย�างมาก และเพื่อให ง�ายต�อการ
ส�งเรื่องราวร องทุกข"ของประชาชนมายังกระทรวงการคลัง ในการนี้ได จัดทําแบบฟอร"มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส"ขึ้น เพื่อรับเรื่องราวร องทุกข"และเพิ่มช�องทางในการรับเรื่องราวร อง
ทุกข"ทางเว็บไซต"ศูนย"บริการร�วมกระทรวงการคลัง ซึ่งจะเป2นการอํานวยความสะดวกให แก�ประชาชนอีกทางหนึ่ง 

2)  วัตถุประสงค7 
         2.1  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับเรื่องราวร องทุกข"ของกระทรวงการคลัง เพื่อเป2นการอํานวยความสะดวกให แก�ประชาชน 
         2.2  เพื่อเพิ่มช�องทางในการรับเรื่องราวร องทุกข"ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

    3)  ขั้นตอนดําเนินงาน 
ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. รวบรวมข อมูล รายละเอียด 
แบบฟอร"มที่ใช ในการจัดทําแบบฟอร"ม
รับเรื่องราวร องทุกข"ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส" 

                             

2. ร�วมกับศูนย"เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร ในการจัดทําแบบฟอร"มใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส" 

                             

3. ทดสอบและปรับปรุงระบบ
แบบฟอร"มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส" 

                             

4. อบรมเจ าหน าที่ผู ปฏิบัติงานรับ
เรื่องราวร องทุกข" 

                             

5. ทบทวนการให บริการรับเรื่องราว
ร องทุกข"ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส"อย�าง
สม่ําเสมอ 
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4)  งบประมาณ  -                    

5)  ชื่อผู:รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพงษ"เทพ  ถิฐาพันธ"    ตําแหน�ง ผู อํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล 

   หน�วยงาน ส�วนรับเรื่องราวร องทุกข" สํานักตรวจสอบและประเมินผล   สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

         โทรศัพท7  0 2126 5800  ต�อ  2410    E-mai  Call@mof.go.th  
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กระบวนงานสําคัญ ด:านการจัดการสํานักงาน 

2.36 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส7และการจัดการสํานักงาน (E-Office) (กรมธนารักษ7) 

1) หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงการคลังได มีนโยบายในการขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป2นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) กรมธนารักษ"ได ให ความสําคัญกับนโยบาย
ดังกล�าวโดยจะดําเนินการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส"ที่มีอยู�เดิมให สามารถสนับสนุนการทํางานของเจ าหน าโดยมุ�งเน นให เกิดประโยชน"สูงสุด ลดขั้นตอนการทํางานที่
ซับซ อน สามารถใช งานได ทุกแพลตฟอร"มและรองรับการทํางานในรูปแบบของ Mobile Device รวมถึงรองรับการแลกเปลี่ยนข อมูลระหว�างหน�วยงานเพื่อลดขั้นตอนการทํางาน
ของหน�วยงานตามมาตรฐานของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส"ซึ่งสอดคล องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในส�วนของการบูรณาการเชื่อมโยงข อมูลและการ
ดําเนินงานร�วมกันระหว�างหน�วยงาน (Government Integration) พร อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย"สินของสํานักงาน ได แก� ระบบยานพาหนะ ระบบห องประชุม
และระบบงานครุภัณฑ" เพื่อให สามารถบริหารจัดการได อย�างสะดวก รวดเร็ว 

2) วัตถุประสงค7 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส" ระบบยานพาหนะ ระบบห องประชุม และระบบงานครุภัณฑ" เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ าหน าที่ให สะดวก 
รวดเร็วต�อการปฏิบัติงานและได ประโยชน"สูงสุด 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 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. จัดทํา TOR                 
2. กระบวนการทางพัสด ุ                 
3. บริษัทผู รับจ างดําเนินงาน                 
4. ส�งมอบงาน                 

4) งบประมาณ  เงินงบประมาณ จํานวน 10 ล านบาท 

5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ  นายพรชัย ควรประเสริฐ   ตําแหน�ง ผู อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน�วยงาน ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ" กระทรวงการคลัง 

โทรศัพท7 ๐-๒๖๑๘-๖๓๓๘    Email  pornchaiku@treasury.go.th 
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2.37 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต7สําหรับให:บริการและพัฒนาแบบฟอร7มที่ให:บริการประชาชน (กรมธนารักษ7) 

1) หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กรมธนารักษ"ได พัฒนาและเผยแพร�ข อมูล ข�าวสารต�างๆ เพื่อให บริการประชาชนทางเว็บไซต"อินเตอร"เน็ต และบุคลากรภายในผ�านเว็บไซต"อินทราเน็ตตั้งแต�
ปh พ.ศ. 2556 ปzจจุบันรัฐบาลได มีการผลักดันภาครัฐสู�การเป2นรัฐบาลดิจิทัลมากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการให บริการของรัฐเพื่ออํานวยความสะดวกให แก�ประชาชนได เข าถึง
ข อมูล ข�าวสารต�างๆ ได มากยิ่งขึ้น 

2) วัตถุประสงค7 

  พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต"กรมธนารักษ"สําหรับให บริการประชาชน หน�วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคเอกชนให เข าถึงข อมูล ข�าวสารของกรมธนารักษ"ได 
อย�างสะดวก รวดเร็ว ตามมาตรฐานเว็บไซต"ภาครัฐเวอร"ชัน 2.0เพื่อยกระดับการให บริการผ�านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส"และผลักดันให กรมธนารักษ"เป2นส�วนหนึ่งของรัฐบาล
ดิจิทัล (Digital Government) ได อย�างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ"แบบอย�างแท จริง 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. จัดทํา TOR                             
2. ดําเนินการ
ทางพัสดุ 

                            

3 .  บริ ษั ทฯ 
ดํ า เ นิ นกา ร
ตาม สัญญา 

                            

4. ตรวจรับ
พัสด ุ

                            

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช:) 

 วงเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 แหล�งเงิน เงินค�าใช จ�ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ประจําปhงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 
 

ชื่อ นายพรชัย  ควรประเสริฐ ตําแหน�ง ผู อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน�วยงาน ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมธนารักษ" กระทรวงการคลัง 
โทรศัพท7 ๐-๒๖๑๘-๖๓๓๘ Email pornchaiku@treasury.go.th 
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2.38 โครงการยกระดับแพลตฟอร7มเพื่อการสนับสนุนบริหารการจัดการภายในของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

1) หลักการและเหตุผล 
เนื่องด วย สคร. มีภารกิจหลักในการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการในการกํากับดูแล การประเมินผล และการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

ทั้ง 56 แห�ง รวมถึงการบริหารหลักทรัพย"ของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร างมูลค�าเพิ่มให แก�ทรัพย"สินของรัฐ พร อมทั้งส�งเสริมและสนับสนุนการให เอกชนร�วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ จากภารกิจที่กล�าวมาจะเห็นว�า สคร. มีภารกิจที่สําคัญเร�งด�วนและมีจํานวนมาก จึงจําเป2นต องนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและส�งเสริมการ
ปฏิบัติงานในด านต�างๆ ของ สคร. โดยเฉพาะงานที่มีรูปแบบชัดเจน มีลักษณะเป2นประจํา และงานภายในของ สคร. เพื่อให บุคลากร สคร. สามารถปฏิบัติงานได ภายในระยะเวลาที่
จํากัดได อย�างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

2) วัตถุประสงค7 
จัดหาแพลตฟอร"มเพื่อสนับสนุนและส�งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร สคร. ที่เกี่ยวข องกับรัฐวิสาหกิจและการปฏิบัติงานภายในได อย�างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  

และคล�องตัว รวมถึงช�วยประหยัดเวลา  

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 
ป)งบประมาณ 

2562 
ป)งบประมาณ 

2563 
ป)งบประมาณ 

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.  พัฒนาแพลตฟอร"มเพื่อสนับสนุนและส�งเสริม
การปฏิบัติงานของ สคร. ประกอบด วย  
 1.1 พัฒนา e-Form ดังนี้   
  1) กระบวนการการรับเรื่องร องเรียน เช�น 
การแจ งให รัฐวิสาหกิจชี้แจงข อเท็จจริง การติดตาม
ความคืบหน า  การรายงานให ผู ร อ งเ รียนและ
หน�วยงานที่เกี่ยวข องทราบ เป2นต น 
  2) กระบวนการจัดทําหนังสือที่เกี่ยวข อง
กับรัฐวิสาหกิจ เช�น หนังสือเชิญประชุม 3P หนังสือ
จัดส�งบันทึกข อตกลงการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ และ
การนําส�งข อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ เป2น
ต น 
 1.2 พัฒนาระบบ Tracking System เพื่อติดตาม
ความคืบหน าของโครงการและการเบิกจ�ายเงิน
งบประมาณของโครงการ ที่ ได รั บการจั ดสรร
งบประมาณ 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 
ป)งบประมาณ 

2562 
ป)งบประมาณ 

2563 
ป)งบประมาณ 

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 พัฒนาระบบ e-สารบรรณ ให สามารถรับ-ส�ง
งานถึงระดับบุคคล และสามารถนําเสนองานภายใน
ระบบอิ เล็กทรอนิกส"  เพื่ อความสะดวก รวดเร็ว  
และลดปริมาณการใช กระดาษและหมึกพิมพ" รวมถึง
สามารถติดตามความก าวหน าของงานและงานค างได 
ทันทีที่ต องการ 
2.  พัฒนาแพลตฟอร"มสําหรับกระบวนการบริหาร
จัดการภายในของ สคร. ประกอบด วย 
 2.1 พัฒนา e-Form เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการภายในของ สคร. เช�น การจัดทําหนังสือขอ
อนุมัติ เดินทางไปราชการต�างประเทศ การขอ
อนุญาตลาไปต�างประเทศ การขอความอนุเคราะห"
จัดอาหารว�างและเครื่องดื่ม เป2นต น 
 2.2 นําระบบ DPIS มาใช งานอย�างเต็มรูปแบบ 
โดยให หน�วยงานผู รับผิดชอบบันทึกข อมูลด าน HR 
เพื่อให บุคลากร สคร. สามารถตรวจสอบข อมูล 
ส�วนบุคคลได เอง 

                            

3. พั ฒ น า ร ะ บ บ  Tracking System เ พิ่ ม เ ติ ม  
โดยให สามารถติดตามความคืบหน าของโครงการ 
ตามแผนปฏิบั ติการของ สคร .  ที่ ไม� ได ใช เ งิน
งบประมาณ พร อมทั้งปรับปรุงระบบให สอดคล อง 
กับความต องการของผู ใช งานให มากขึ้นด วย (ถ ามี) 

                            

4. ทบทวนความเหมาะสมในการใช แพลตฟอร"ม 
และปรับปรุงให สอดคล องตามความต องการมาก
ยิ่งขึ้น 

                            

5. พัฒนาระบบ E-Self Service เพื่อให บุคลากร 
สคร. สามารถทําหนังสือรับรอง หนังสือรับรอง
เงินเดือน  และประวัติการฝ�กอบรมได เอง 
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4) งบประมาณ  
ปhงบประมาณ พ.ศ. 2560  จํานวนเงิน ๒,๔๔๐,๗๐๐ บาท (สองล านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดร อยบาทถ วน)  
ปhงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเงิน 1,500,0๐๐ บาท (หนึ่งล านห าแสนบาทถ วน) 
ปhงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวนเงิน 1,000,0๐๐ บาท (หนึ่งล านบาทถ วน) 
ปhงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม�ใช เงินงบประมาณ 
ปhงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวนเงิน 1 ล านบาท 

5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ   นางสาวภัทรา นิยะถิรกุล     ตําแหน�ง     ผู อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน�วยงาน  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
โทรศัพท7  02- 298 -5880 ต�อ 2178    Email      patra_n@sepo.go.th 

ชื่อ   นายกรินทร" ศิริพัฒน"พิบูลย"    ตําแหน�ง     นักวิชาการคอมพิวเตอร"ชํานาญการพิเศษ 
หน�วยงาน  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
โทรศัพท7  02- 298 -5880 ต�อ 2173    Email      Karin_s@sepo.go.th 

ชื่อ   นางสาวกรรวีร" จารุรังสรรค"   ตําแหน�ง     นักวิเคราะห"รัฐวิสาหกิจชํานาญการพิเศษ 
หน�วยงาน  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
โทรศัพท7  02- 298 -5880 ต�อ 2175    Email      kanrawee_j@sepo.go.th 
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2.39 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อทดแทนระบบเดิม (สศค.) 
1) หลักการและเหตุผล 

  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะหน�วยงานที่ทําหน าที่ศึกษา วิเคราะห" และเสนอแนะนโยบายด านเศรษฐกิจการเงิน การคลัง รวมทั้งเศรษฐกิจระหว�าง
ประเทศเพื่อพิจารณากําหนดนโยบายต�อกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ สศค. ยังมีหน าที่ติดตาม กํากับ ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินนโยบาย หรือมาตรการต�าง ๆ ที่เกี่ยวข อง
กับกระทรวงการคลัง รวมทั้งเป2นแหล�งเผยแพร�ข อมูลข�าวสารด านนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ 
  ในการนี้ การดําเนินการตามภารกิจหลักของหน�วยงานดังกล�าว ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สศค. จะต องเป2นระบบที่มีความทันสมัย และมีความมั่นคงปลอดภัย
สูง รวมทั้งอยู�ในสภาพที่มีความเหมาะสม และพร อมใช งานได อย�างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บุคลากรของ สศค. สามารถปฏิบัติงานกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สศค. ได อย�าง
ต�อเนื่อง และให การสนับสนุนบุคลากรส�วนใหญ�ของ สศค. ซึ่งปฏิบัติภารกิจตามที่รับมอบหมายในการจัดทํานโยบายด านเศรษฐกิจการเงิน การคลัง และนโยบายเศรษฐกิจอื่น ตาม
นโยบายที่ได รับมอบหมาย ให มีความถูกต อง แม�นยํา และมีความทันสมัย รวมทั้งมีการเผยแพร�ข อมูลข�าวสารที่เป2นประโยชน"ต�อสาธารณชนให รับทราบ และติดตามระบบ
เศรษฐกิจของประเทศต�อไป 
 

2) วัตถุประสงค7 
 2.1  เพื่อกําหนดกระบวนการทํางานแบบเบ็ดเสร็จตั้งแต�เริ่มจัดทํางบประมาณ การขอจัดซื้อจัดจ าง การอนุมัติให จัดซื้อจัดจ าง การสั่งซื้อ รวมถึงการนําเข าวัสดุ 
                        และครุภัณฑ" ไปจนถึงการคิดค�าเสื่อม การซ�อมบํารุง  การเคลื่อนย ายครุภัณฑ" 
   2.2  เพื่อการทํางานร�วมกันของระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส"ได อย�างเป2นหนึ่งเดียวและต�อเนื่องตอบสนองต�อการดําเนินงานในปzจจุบันและรองรับอนาคต 
 2.3  เพื่อลดและทราบข อมูลต นทุนการใช วัสดุถึงระดับรายบุคคล และมีระบบบริหารจัดการวัสดุและครุภัณฑ"ที่ครบถ วน ถูกต อง ตรงตามวัตถุประสงค"ที่ต องการ 
 2.4  เพื่อการพัฒนาระบบบริหารสารสนเทศภายในและโครงสร างองค"กร สศค. ให รองรับต�อการปฏิบัติงานในปzจจุบันและอนาคตอย�างต�อเนื่อง 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ ปhงบประมาณ 2560 ปhงบประมาณ 2561 ปhงบประมาณ 2562 ปhงบประมาณ 2563 ปhงบประมาณ 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. ทําสัญญาจ าง (มี.ค. 2560)                             
2. ส�งมอบงานงวดที่ 1 (User Requirement)                             
3. ส�งมอบงานงวดที่ 2 (System Design)                             
4. ส�งมอบงานงวดที่ 3 (Hardware & License)                             
5. ส�งมอบงานงวดที่ 4 (Prototype)                             
6. ส�งมอบงานงวดที่ 5 (Install Production)                             
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4) งบประมาณ  งบประมาณปh พ.ศ. 2560 จํานวนเงินทั้งสิ้น 11,810,000.- บาท       

5) ผู:รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นายกัมพล ฉายสุวรรณ    ตําแหน�ง ผู อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ  
หน�วยงาน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

 โทรศัพท7  02-2739020 ต�อ 3710 
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ยุทธศาสตร7ที่ 3 : สร;างความเชื่อมั่นในการใช;เทคโนโลยีดิจิทัล  

กระบวนงานสําคัญ การเฝAาระวังความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

3.1 โครงการระบบเฝAาระวังภัยคุกคามทางไซเบอร7 กระทรวงการคลัง (สป.กค.)  

1) หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการและกําหนดนโยบายด�านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง ถือเป"นหนึ่งในหน�าที่หลักที่สําคัญของ  

ศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง โดยในป)จจุบัน การบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลัง ได�มีการ
ดําเนินการอย,างจริงจังและต,อเนื่อง เพื่อให�การปฏิบัติงานและการให�บริการของกระทรวงการคลังทั้งภายในและภายนอก เป"นไปอย,างราบรื่น ไม,ขาดตอน และปลอดภัย 

ด�วยระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการขยายตัวอย,างต,อเนื่อง ความเชื่อมโยงของระบบที่มีความซับซ�อนมากขึ้น และเทคโนโลยีใหม, ๆ ที่มีความหลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงไปอย,างรวดเร็ว ทําให�การบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลังเป"นไปด�วยความยากลําบาก นอกจากนี้ป)ญหาภัยคุกคาม
ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีรูปแบบที่หลากหลาย ทวีความรุนแรงและเพิ่มขึ้นเป"นอย,างมากในช,วงที่ผ,านมา รวมกับอุปกรณ(ตรวจสอบและป7องกันภัยคุกคาม 
ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไม,ทันสมัย ทั้งหลายเหล,านี้ ส,งผลให� การตอบสนองกับภัยคุกคามไม,สามารถดําเนินการได�อย,างทันท,วงที อันอาจจะส,งผลกระทบถึง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให�บริการของกระทรวงการคลังได� 

2) วัตถุประสงค7 

2.1 เพื่อใหมีระบบเฝ�าระวัง ติดตาม ป�องกัน และแกไขป#ญหาดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศไดอย+างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต+อเหตุการณ0 

2.2 เพื่อใหมีระบบตรวจสอบและป�องกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รองรับกับป#ญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม+ ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงอยู+ตลอดเวลา  

2.3 เพื่อใหมีระบบป�องกันและรักษาความปลอดภัยของโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงการคลัง ที่มีความเสี่ยงสูง 
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3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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 

จัดซื้อจัดจาง                             
ศึกษา
สภาพแวดลอม
และรวบรวม
ความตองการ 

                            

วิเคราะห0และ
ออกแบบ 

                            

ติดตั้งและ
พัฒนา 

                            

ทดสอบ/
ปรับแก 

                            

อบรม                             

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช;)  

เงินงบประมาณประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 

5) ผู;รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นายปริญญา ปรีดียานนท0 ตําแหน�ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร0ชํานาญการ 
หน�วยงาน  ศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
โทรศัพท7  02-126-5900 ต+อ 3306 Email  prinya@mof.go.th 
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3.2 โครงการจ;างที่ปรึกษาและจัดทํามาตรฐานระบบข;อมูลกลางและกําหนดมาตรฐานด;านสารสนเทศยกระดับการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (กรมธนารักษ7) 

1) หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากกรมธนารักษ0มีการจัดจางพัฒนาระบบงานสารสนเทศต+างๆ ตามภารกิจงานของกรม ซึ่งเปQนระบบงานสารสนเทศเหล+านั้นยังขาดมาตรฐานขอมูลกลาง และยังไม+

มีกําหนดมาตรฐานดานสารสนเทศ ทําใหการบูรณาการ และการเชื่อมโยงขอมูลระหว+างกันไม+มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อใหการระบบที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ  
มีมาตรฐานระบบขอมูลกลาง และความปลอดภัยดานสารสนเทศ จึงมีความจําเปQนตองจัดหาที่มีความเชี่ยวชาญ ในการจัดทํามาตรฐานขอมูลกลาง และมาตรฐานดานสารสนเทศ    
อันจะส+งผลใหระบบสารสนเทศของกรมธนารักษ0 มีมาตรฐานสารมารถเชื่อมโยงขอมูลกันได และมีความมั่นคงปลอดภัย  

2) วัตถุประสงค7 

เพื่อจัดจางผูที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทํามาตรฐานขอมูลกลางและกําหนดมาตรฐานดานสารสนเทศยกระดับการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของกรมธนารักษ0 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. จัดทํา 
TOR  

                            

2. การ
ดําเนินการ
ทางพัสดุ 

                            

3. ที่ปรึกษา
ศึกษาขอมูล 
และทําการ
วิเคราะห0
ขอมูล 

                            

4.ที่ปรึกษา
ดําเนินการ
ตามงวดงาน 

                            

5.ตรวจรับงาน                             
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช;) 

วงเงิน 3,000,000 บาท  

แหล+งเงิน เงินงบประมาณประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 

5) ผู;รับผิดชอบโครงการ 
 

ชื่อ นายพรชัย  ควรประเสริฐ ตําแหน�ง ผูอํานวยการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน�วยงาน ศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมธนารักษ0 กระทรวงการคลัง 
โทรศัพท7 ๐-๒๖๑๘-๖๓๓๘ Email pornchaiku@treasury.go.th 
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3.3 โครงการจ;างที่ปรึกษาพัฒนานโยบายการกํากับดูแลและระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และแผนบริหารความต�อเนื่อง  (กรมบัญชีกลาง)  

1) หลักการและเหตุผล 
กรมบัญชีกลาง ใหความสําคัญเรื่องการบริหารจัดการทรัพย0สินสารสนเทศขององค0กร จึงไดกําหนดนโยบายกํากับดูแลระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมของกรมบัญชีกลาง เพื่อใหผูมีส+วนไดส+วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค0กร เกิดความเชื่อมั่นในความถูกตองของขอมูล ความพรอมใช และการ
รักษาความลับต+อคู+คา โดยครอบคลุมนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security 
Controls) เพื่อใหผูบริหารมั่นใจว+าระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางไดรับการบริหารจัดการอย+างเหมาะสม และการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน เปQนไปตามนโยบายการ
กํากับดูแลระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย+างสอดคลองตามมาตรฐานสากล โดยไดพัฒนาและปรับประยุกต0มาจากมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ และเพื่อใหระบบสารสนเทศขององค0กรมีความมั่นคงปลอดภัย เปQนไปตามประกาศของคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส0ในเรื่อง
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหน+วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว+าดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส0 พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งประกาศธนาคารแห+งประเทศไทย ที่ สรข. ๔/๒๕๖๐ เรื่องมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ
คอมพิวเตอร0ลูกข+ายระบบบาทเนต วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อใหการดําเนินการต+าง ๆ มีความน+าเชื่อถือและมีความมั่นคงปลอดภัย และไดทราบถึงประเด็นความเสี่ยงและ
ความมั่นคงปลอดภัยในการดําเนินการดานสารสนเทศ โดยผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถเขามาดําเนินการตรวจสอบดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพื่อ
สามารถใหบริการตามภารกิจไดอย+างต+อเนื่อง และบรรลุภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล อย+างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได และมีความต+อเนื่องในการใหบริการ  

2) วัตถุประสงค7 
๒.1 เพื่อทบทวน ควบคุม และปรับปรุงแผนงานรองรับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ใหผ+านการรับรองมาตรฐานและเปQนไป

ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓  
๒.๒ เพื่อใหการดําเนินงานดานสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง เปQนไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหน+วยงาน

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว+าดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส0 พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งประกาศธนาคารแห+งประเทศไทย ที่ สรข. ๔/๒๕๖๐ 
เรื่องมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคอมพิวเตอร0ลูกข+ายระบบบาทเนต วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๒.๓ เพื่อใหศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง สามารถบริหารจัดการและประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลางไดอย+างมีประสิทธิภาพ 
๒.๔ เพื่อทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติ มาตรการควบคุมภายในดานสารสนเทศของกรมบัญชีกลางใหเปQนไปตามหลักมาตรฐานสากล 
๒.๕ เพื่อตรวจสอบ ติดตาม และปรับปรุงการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ที่ดําเนินการอยู+ในป#จจุบันใหมีประสิทธิผลมาก

ยิ่งขึ้น 
๒.๖ เพื่อใหระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางมีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถปฏิบัติงานไดอย+างต+อเนื่อง  
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3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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.ดําเนินการ
คัดเลือกและ
ทําสัญญา 

                            

2.จัดทํา
แผนการ
ดําเนินงาน 

                             

3.ดําเนินการ
ตามแผนงาน 

                            

5.ตรวจรับ                             

 

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช;) เงินฝากค+าใชจ+ายเก็บภาษีทองถิ่น 10% ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 4,800,000 บาท 

5) ผู;รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ตําแหน�ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน�วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ตําแหน�ง ผูอํานวยการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน�วยงาน ศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       
  



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจาํป)งบประมาณ 2560 - 2564 
 

 

105 
 

3.4 โครงการทดแทนอุปกรณ7ระบบเครือข�ายและปAองกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง) 

 1) หลักการและเหตุผล 
เนื่องดวยระบบเครือข+ายกรมบัญชีกลางไดมีการติดตั้งระบบเครือข+ายตั้งแต+ป? 2555 เปQนพื้นฐานของระบบเครือข+ายมาตรฐานแบบเดิม ซึ่งเทคโนโลยีของ

ระบบเครือข+ายและความปลอดภัยมีการพัฒนาไปอย+างรวดเร็ว อีกทั้งรูปแบบของการบุกบุกโจมตีรวมทั้งภัยคุกคามรูปแบบใหม+ มีเพิ่มขึ้นมากมายหลายรูปแบบไม+ว+าจะเปQนการ
โจมตีแบบ DDoS attacks, Brute force attacks, Malware และ Emerging Threats เปQนตน ซึ่งเมื่อเกิดการโจมตีต+อระบบเครือข+ายและระบบงานฯ ของกรมบัญชีกลาง ส+งผล
ใหเกิดการหยุดชะงักของระบบเครือข+าย จนไม+สามารถใชงานอินเตอร0เน็ตและใหบริการระบบงานฯ ได จึงจําเปQนตองปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข+ายใหมี
เสถียรภาพและความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น  

ดานการใหบริการระบบงานฯ หลักของกรมบัญชีลาง เช+น ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 (e-GP) ไดเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบงานดังกล+าว ส+งผลใหมีการใชงานดานเครือข+ายสูงขึ้นมากในอัตราการเติมโตประมาณ 3 เท+าเมื่อเทียบกับป? 2558 ซึ่งอุปกรณ0เครือข+ายที่มีอยู+เดิมจะไม+เพียงพอต+อการ
ใหบริการระบบงานฯ อีกทั้งกรมบัญชีกลางมีระบบงานใหม+ๆ เพิ่มขึ้นจากภารกิจงานหลักเดิม เช+น ระบบการรับชําระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of 
Government) และ บูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม ซึ่งทําใหมีความตองการดานระบบเครือข+ายและความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหสามารถใหบริการระบบงานฯ 
ทั้งหมดของกรมบัญชีกลางไดอย+างมีประสิทธิภาพ  

ดานนโยบายภาครัฐ ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบหลักการของแผนยุทธศาสตร0การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการ
ชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส0แห+งชาติ (National e-Payment Master Plan)  ตามขอเสนอของกระทรวงการคลัง เพื่อพัฒนาระบบการชําระเงินของประเทศไทยใหเขาสู+ระบบ
การชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส0 (e-Payment) อย+างครบวงจร ซึ่งจะนํามาสู+การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐาน  การชําระเงิน (Payment Infrastructure 
Development) การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส0 (e-Tax System) การลงทะเบียนผูมีรายไดนอย รวมทั้งบูรณาการระบบสวัสดิการสังคม (Social 
Welfare) กรมบัญชีกลางในฐานะหน+วยงานกลางที่มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจ+ายเงินของแผ+นดิน และของหน+วยงานภาครัฐใหเปQนไปดวยความถูกตอง มีวินัย 
คุมค+า โปร+งใส ตรวจสอบได จึงตองมีการพัฒนาระบบชําระเงินของหน+วยงานภาครัฐใหเขาสู+ระบบอิเล็กทรอนิกส0อย+างเต็มระบบ เพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล  
ซึ่งตองอาศัยระบบเครือข+ายและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพรองรับการใหบริการระบบงานฯ ต+างๆ ใหบรรลุภารกิจได 

โครงการทดแทนอุปกรณ0ระบบเครือข+ายและป�องกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง จัดทําขึ้นเพื่อทดแทนอุปกรณ0ระบบเครือข+าย อุปกรณ0รักษา
ความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการป�องการการโจมตีจากผูที่ไม+ประสงค0ดี รองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น  เช+นระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส0 
(e-GP) และระบบงาน ePayment  
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 2) วัตถุประสงค7 
2.1 เพื่อจัดหาอุปกรณ0ระบบเครือข+าย อุปกรณ0รักษาความปลอดภัย สําหรับทดแทนอุปกรณ0เดิมและเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับปริมาณงานสําหรับระบบงานสําคัญ

ของกรม เช+น ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส0 (e-GP) เปQนตน     
2.2 เพื่อป�องกันการโจมตีระบบเครือข+าย (Network Attack ) หรือเกิดคุกคามขั้นสูง (Advanced Threat) จากผูไม+ประสงค0ดีบนระบบเครือข+ายอินเทอร0เน็ต  

ที่ตองการทําใหระบบงานของกรม ไม+สามารถใหบริการได 
2.3 เพื่อใหบริการดานเครือข+ายขอมูลและการรักษาความปลอดภัยแก+ระบบงานฯ ตามภารกิจหลัก และระบบการรับชําระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment) 
2.4 เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตร0ที่ 4 การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ ขีดความสามารถดานการเงินและการใชจ+ายเงิน 
2.5 เพื่อปรับปรุงระบบเครือข+ายขอมูลและการรักษาความปลอดภัย ทันสมัยตามเทคโนโลยี ในป#จจุบัน และลดความยุ+งยากซับซอนของระบบเครือข+าย 

 3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. จัดทําประมาณ
การงบประมาณ   

                            

2. จัดทํา
รายละเอียดเสนอ 
คคค.  

                            

3.ศึกษา 
Requirement และ 
จัดทําร+าง TOR  

                            

4. ประกวดราคา 
และทําสัญญา  

                            

5.  บริษัท
ดําเนินการ   

                            

6.ทดลองใชงาน
และตรวจรับ  

                            

 

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช;)  จํานวนเงินทั้งสิ้น 9๕,๐00,000 บาท (เกาสิบหาลานบาทถวน)  โดยใชเงินงบประมาณแผ,นดิน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.
256๑ 
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 5) ผู;รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ตําแหน�ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน�วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ตําแหน�ง ผูอํานวยการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน�วยงาน ศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       

     ชื่อ  นายวิพัฒน0 ไกรเกียรติสกุล   ตําแหน�ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน�วยงาน ส+วนเครือข+ายและการสื่อสาร ศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง          

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-7241     Email  vipat.kri@cgd.go.th        
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3.5 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร7ด;านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดทําสถาปUตยกรรมองค7กร (Enterprise Architecture : EA) ของกรมบัญชีกลาง 
 (กรมบัญชีกลาง) 

 1) หลักการและเหตุผล 

กรมบัญชีกลาง ไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานภายในองค0กรตามภารกิจของกรม โดยไดมีการจัดทําโครงการต+างๆ มากมาย โดยแต+ละ
ระบบต+างมีความเปQนเอกเทศของของตัวเอง ซึ่งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ต+างๆ มีการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมอยู+ตลอดเวลา ทําใหกรมบัญชีกลางมีนโยบายในการบูรณาการ
ระบบสารสนเทศต+างๆ เขาดวยกัน เพื่อใหการพัฒนาสอดคลองเปQนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการใชทรัพยากรที่มีอยู+รวมกัน ลดความซ้ําซอน อีกทั้งแผนแม+บทเทคโนโลยี
สารสนเทศกระบวนการทางดานคลัง ไดกําหนดยุทธศาสตร0การดําเนินงาน ๔ ดาน ไดแก+ ยุทธศาสตร0การยกระดับคุณภาพความพรอมของหน+วยงานในกระบวนการยุติธรรม ยุทธศาสตร0
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนวัตกรรมกระบวนการ การชําระเงิน การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และยุทธศาสตร0การพัฒนาระเบียบ
และขอบังคับใหเอื้อต+อการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการการคลัง รวมถึงนโยบายการกาวไปสู+กรมบัญชีกลาง 4.0 ใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู+การเปQน
กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) และประเทศไทย 4.0 ที่มุ+งเนนใหหน+วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนบริการใหเปQนอิเล็กทรอนิกส0เพื่อใหผูรับบริการไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว ลดค+าใชจ+าย และเบ็ดเสร็จภายในจุดเดียว จึงมีความจําเปQนตองทบทวนความตองการเหล+านี้กับสถาป#ตยกรรมองค0กร (Enterprise Architecture : EA) ใหสอดคลอง
กับภารกิจหลัก และกระบวนการทํางานของกลุ+มบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อลดความซ้ําซอนของกระบวนการทํางานและขอมูลที่เกี่ยวของ โดยจัดทําแนวปฏิบัติตามแนวคิดการ
ออกแบบสถาป#ตยกรรมองค0กร ซึ่งจะครอบคลุมการออกแบบระบบสารสนเทศ (Application) และขอมูล (Data) และเทคโนโลยี (Technology) ที่สอดคลองกับภารกิจของ
กรมบัญชีกลาง แลวทําการจัดทําแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองค0กรที่สอดคลองกับสถาป#ตยกรรมองค0กร เพื่อใชเปQนกรอบ
นโยบายในการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลองกับนโยบาย Digital Government ต+อไป 

 2) วัตถุประสงค7 

2.1 รวบรวมขอมูลสถาป#ตยกรรมองค0กร ในป#จจุบันของกรมบัญชีกลาง 

2.2 รวบรวมและสรุปความตองการในการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมกระบวนการทํางานที่มีผลต+อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.3 สรางสถาป#ตยกรรมองค0กรในอนาคต 

2.4 จัดทํา Road Map ของการปรับเปลี่ยนสถาป#ตยกรรมองค0กรจากป#จจุบันสู+อนาคต 
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 3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง
และทําสัญญา 

                            

๒.บริษัทส+ง
มอบงาน 

                            

๓. ตรวจรับงาน
งวด 

                            

4. ใชงานจริง                             

 

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช;)   
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น               บาท                
               4.2   แหล+งเงินที่ใช     งบประมาณรายจ+ายประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562           

 5) ผู;รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ตําแหน�ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน�วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ตําแหน�ง ผูอํานวยการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน�วยงาน ศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       
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3.6 โครงการจ;างที่ปรึกษาจัดทําแผนการย;ายและบริหารความเสี่ยงในการย;ายศูนย7คอมพิวเตอร7หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง) 
 1) หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กรมบัญชีกลางไดดําเนินการโครงการสรางอาคารศูนย0คอมพิวเตอร0หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง เพื่อรองรับการยาย Data Center และ
ระบบการสื่อสารของกรมบัญชีกลางออกไปสู+พื้นที่มั่นคงภายนอก และจะตองดําเนินการยายศูนย0คอมพิวเตอร0หลักป#จจุบันไปที่ศูนย0คอมพิวเตอร0หลักแห+งใหม+ ซึ่งจะตองศึกษา
และจัดทําแผนการยายและบริหารความเสี่ยงในการยาย เพื่อไม+ใหเกิดผลกระทบในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมบัญชีกลาง และผูมีส+วนไดส+วนเสียทั้งภายในและภายนอก
องค0กร จึงมีความจําเปQนจะตองจัดจางที่ปรึกษาจัดทําแผนการยายและบริหารความเสี่ยงในการยายศูนย0คอมพิวเตอร0หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง  
      
 2) วัตถุประสงค7 
                ๒.๑  เพื่อจัดทําแผนการยายและบริหารความเสี่ยงในการยายศูนย0คอมพิวเตอร0หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง     
               ๒.2  เพื่อสรางความเชื่อมั่น ความน+าเชื่อถือ และภาพลักษณ0ของกรมบัญชีกลาง           

 3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง
และทําสัญญา 

                            

๒.บริษัทส+ง
มอบงาน 

                            

๓. ตรวจรับงาน
งวด 

                            

4. ใชงานจริง                             

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช;) 
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น               บาท                
               4.2   แหล+งเงินที่ใช     งบประมาณรายจ+ายประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562           
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 5) ผู;รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ตําแหน�ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน�วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ตําแหน�ง ผูอํานวยการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน�วยงาน ศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       
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3.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย7คอมพิวเตอร7สํารอง (Disaster Recovery Center) เพื่อรองรับระบบสารสนเทศตามภารกิจหลักของกรมบัญชีกลางให;รองรับระบบ
บําเหน็จ บํานาญและสวัสดิการค�ารักษาพยาบาล และระบบ AFMIS (กรมบัญชีกลาง)             
1) หลักการและเหตุผล 

ดวยกรมบัญชีกลางไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย+างต+อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการคลัง การบัญชี การพัสดุ การบริหารการรับ-จ+ายเงิน
ภาครัฐ ตามนโยบายภาครัฐ โดยป?งบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมก็ไดจัดหาระบบคอมพิวเตอร0และระบบซอฟต0แวร0ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใชงานมากกว+า 6 ป? (จัดหาเมื่อป? 
2551) สําหรับระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการค+ารักษาพยาบาล ส+งผลใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู+เดิมที่ศูนย0คอมพิวเตอร0สํารองของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังไม+สามารถรองรับระบบบําเหน็จ บํานาญ และสวัสดิการค+ารักษาพยาบาลดังกล+าวได และในป?งบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมไดดําเนินการโครงการจัดทํา
ระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ กรมบัญชีกลาง (AFMIS) ซึ่งระบบดังกล+าวยังไม+มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่กูคืนไดที่ศูนย0คอมพิวเตอร0สํารองใด ประกอบ
กับระบบคอมพิวเตอร0ของทั้งสองโครงการดังกล+าวเปQนผลิตภัณฑ0เช+นเดียวกับโครงการระบบจ+ายตรงเงินเดือนและค+าจางประจํา ที่มีศูนย0คอมพิวเตอร0สํารองใชงานอยู+ในป#จจุบัน
ตามโครงการพัฒนาศูนย0คอมพิวเตอร0สํารอง (Disaster Recovery Center) ของกรมบัญชีกลาง ตั้งแต+ป?งบประมาณ พ.ศ. 2558 เปQนตนมา ดังนั้น กรมจึงมีความจําเปQนตอง
จัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย0คอมพิวเตอร0สํารอง (Disaster Recovery Center) เพื่อรองรับระบบสารสนเทศตามภารกิจหลักของกรมใหรองรับระบบบําเหน็จ บํานาญ 
และสวัสดิการค+ารักษาพยาบาล และระบบ AFMIS โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐานใหเพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับภารกิจที่มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นและปริมาณขอมูลที่เพิ่มขึ้นอย+างต+อเนื่อง บนพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัย และความมีเสถียรภาพดานการใหบริการตลอดเวลา เพื่อสรางความประหยัด
คุมค+าในการใชจ+ายเงินงบประมาณของแผ+นดิน เพื่อลดความเสี่ยง ในกรณีเกิดเหตุการณ0ฉุกเฉิน กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเกิดเหตุการณ0จลาจล/ฉุกเฉินขึ้น เพื่อ
ใหบริการผ+านระบบอิเล็กทรอนิกส0ไดอย+างต+อเนื่อง (Business Continuing Management) และมีความมั่นคงปลอดภัย และมิใหกระทบกับผูรับบําเหน็จ บํานาญ ผูมีสิทธิ์/ผู
อาศัยสิทธิ์/ทายาทของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมถึงการปฏิบัติงานภายในของกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะทําใหกรมเปQนหน+วยงานที่มี IT Governance  

2) วัตถุประสงค7 
๒.๑  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย0คอมพิวเตอร0สํารองใหสามารถรองรับระบบสารสนเทศอื่นๆ ที่เปQนภารกิจหลักของกรม เช+น ระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ 

ค+ารักษาพยาบาล โครงการระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ กรมบัญชีกลาง (AFMIS) เปQนตน ในกรณีเกิดเหตุการณ0ฉุกเฉิน หรือกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
หรือเกิดจลาจล ฉุกเฉิน ในลักษณะ Warm Site เพื่อใหบริการผ+านระบบอิเล็กทรอนิกส0ไดอย+างต+อเนื่อง (Business Continuing Management) และมีความมั่นคงปลอดภัย 
เปQนที่น+าเชื่อถือของผูใชบริการ (High Availability) ไม+ต่ํากว+ารอยละ ๙๙.๐๐                                       

๒.๒  เพื่อใหสามารถลดระดับความเสี่ยงที่จะเกิดกับระบบสารสนเทศอื่นๆ ที่เปQนภารกิจหลักของกรม เช+น ระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการค+ารักษาพยาบาล 
โครงการระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ กรมบัญชีกลาง (AFMIS) เปQนตน ใหมีโอกาสเกิดขึ้นไดนอยที่สุด หรือเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นขึ้น กรมก็สามารถที่จะ
ลด/บรรเทาความเสี่ยงนั้นใหอยู+ในระดับที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการได เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการใหบริการของกรมบัญชีกลางต+อส+วนราชการ หน+วยงานต+างๆ 
องค0กรปกครองส+วนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ บุคลากรภาครัฐ (ขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานราชการ) ภาคเอกชน ผูรับบํานาญ และประชาชน    
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๒.๓  เพื่อยกระดับและรักษามาตรฐานการบริการระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางในการใหบริการกับส+วนราชการ หน+วยงานต+างๆ องค0กรปกครองส+วนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ บุคลากรภาครัฐ (ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ) ผูรับบํานาญ ผูมีสิทธิ์/ผูอาศัยสิทธิ์/ทายาทของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
รวมถึงการปฏิบัติงานภายในของกรมบัญชีกลาง              

๒.๔  เพื่อสรางความเชื่อมั่น ความน+าเชื่อถือ และภาพลักษณ0ของกรมบัญชีกลาง                            

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการดาํเนินงาน ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางและทําสัญญา 

                            

๒.บริษัทส+งมอบ
แผนการดําเนินงาน 
(30 วัน) 

                            

๓. ตรวจรับงานงวดที่ 
๑ 

                            

๔. บริษัทติดตั้งและส+ง
มอบ HW/SW ระบบ 
(120 วัน) 

                            

๕. ตรวจรับงานงวดที่ 
๒ 

                            

๖. บริษัทปรับแต+ง
ระบบ HW/SW ให
ระบบสามารถรับ-ส+ง
ขอมูลแบบ Database 
Replication และส+ง
มอบเอกสารระบบ
ทั้งหมด (140 วัน) 

                            

๗. ตรวจรับงานงวดที่ 
๓ 

                            

8. ทดลองใช
ระบบงานและใชงาน
จริง 
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช;) 
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น 97, 195,900 บาท (เกาสิบเจ็ดลานหนึ่งแสนเกาหมื่นหาพันเการอยบาทถวน)      
               4.2   แหล+งเงินที่ใช     งบประมาณรายจ+ายประจําป?งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  งบกลาง รายการเงินสํารองจ+ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปQน    

5) ผู;รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ตําแหน�ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน�วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ตําแหน�ง ผูอํานวยการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน�วยงาน ศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวจิรพรรณ  ประภาทรง   ตําแหน�ง นักวิชาการคอมพิวเตอร0ชํานาญการพิเศษ      

     หน�วยงาน กลุ+มงานพัฒนาระบบงาน  1  ศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง          

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-๗227     Email  jirapun.pra@cgd.go.th        
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3.8 โครงการเฝAาระวัง ตรวจสอบ วิเคราะห7ภัยคุกคามด;านความมั่นคงปลอดภัยและลักษณะพฤติกรรมที่อยู�ในข�ายผิดปกติ สําหรับระบบจัดซื้อจัดจ;างภาครัฐด;วย
อิเล็กทรอนิกส7โดยวิธีพิเศษ (กรมบัญชีกลาง)             

 1) หลักการและเหตุผล 
เพื่อใหการบริหารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของระบบ e-GP มีความครบถวนสมบูรณ0และพรอมรับมือกับภัยคุกคามฯ อย+างทันท+วงที จึงมีแนวคิดที่จะ

ดําเนินการจางทีมงานผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ที่มีประสบการณ0ในดานการเฝ�าระวัง ตรวจจับภัยคุกคาม และลักษณะพฤติกรรมที่อยู+ในข+ายผิดปกติ ซึ่งอาจส+งผลกระทบต+อ 
การใหบริการ (Detect) รวมถึงสามารถตอบสนองต+ออุบัติการณ0   ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไดอย+างทันท+วงที สามารถนําขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบ วิเคราะห0 ควบคุม  
มาวางแผนรับมือ และดําเนินการป�องกันภัยคุกคามไดอย+างมีประสิทธิภาพในลําดับต+อไป (Respond) 
 2) วัตถุประสงค7 

2.1  เพื่อเฝ�าระวัง วิเคราะห0ภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัยและลักษณะพฤติกรรมที่อยู+ในข+ายผิดปกติสําหรับระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (Security and 
Anomaly Behavior Monitoring)  

2.2  เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับตอบสนองต+ออุบัติการณ0 (Emergency Incident Response) ในกรณีที่มีเหตุจําเปQนเร+งด+วนตองดําเนินการรับมือหรือแกไขป#ญหา
ดานความมั่นคงปลอดภัยที่อาจส+งผลกระทบต+อระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ไดอย+างทันท+วงทีและมีประสิทธิภาพ  

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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 

จัดซื้อจัดจาง                             
เฝ�าระวัง
ระบบฯ 

                            

ตรวจรับ                             
 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช;) เงินฝากค+าใชจ+ายเก็บภาษีทองถิ่น 10% ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1,420,000 บาท 
 5) ผู;รับผิดชอบโครงการ 
     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ตําแหน�ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           
     หน�วยงาน กรมบัญชีกลาง                 
     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       
     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ตําแหน�ง ผูอํานวยการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศ      
     หน�วยงาน ศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              
     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th      
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3.9 โครงการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด;านเทคโนโลยีสารสนเทศให;สอดคล;องกับหลักเกณฑ7สากล (สคร.) 

1) หลักการและเหตุผล 
สคร. ไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการดําเนินงานของ สคร. ตั้งแต+ป? พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยในป#จจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร.  

มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงมีความจําเปQนที่จะตองจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับหลักเกณฑ0สากล เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวย นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทําแผนการบริหารความต+อเนื่องใน
สภาวะวิกฤต “Business Continuity Plan (BCP)” ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบาย 
และแนวปฏิบัติในการจัดทําแผนการสํารองขอมูลระบบสารสนเทศ นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทําแผนเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศกรณีฉุกเฉิน 

2) วัตถุประสงค7 
 มีนโยบายและแนวปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับหลักเกณฑ0สากล เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. จัดทําร+างนโยบายและแนวปฏิบัติดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหสอดคลองกับหลักเกณฑ0สากล เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 

1.๑ ร+างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  

๑.2. ร+างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทํา
แผนการบริหารความต+อเ นื่องในสภาวะวิกฤต 
“Business Continuity Plan (BCP)” ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑.3 ร+างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทํา
แผนการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.4 ร+างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทํา
แผนการสํารองขอมูลระบบสารสนเทศ 

๑.5 ร+างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทํา
แผนเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรณีฉุกเฉิน 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. ประกาศใชนโยบายและแนวปฏิบัติดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหสอดคลองกับหลักเกณฑ0สากล เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 

๒.1 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  

2.๒ นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทําแผนการ
บริหารความต+อเนื่องในสภาวะวิกฤต “Business 
Continuity Plan (BCP)” ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.3 นโยบายและแนวปฏิบั ติ ในการจัด ทํ า
แผนการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.4 นโยบายและแนวปฏิบั ติ ในการจัด ทํ า
แผนการสํารองขอมูลระบบสารสนเทศ 

๒.5 นโยบายและแนวปฏิบั ติในการจัดทําแผน
เตรียมความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศกรณีฉุกเฉิน 

                            

 

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช;) 
ป?งบประมาณ พ.ศ. 2560  ไม+ใชเงินงบประมาณ 
ป?งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม+ใชเงินงบประมาณ 

5) ผู;รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ   นางสาวภัทรา นิยะถิรกุล     ตําแหน�ง     ผูอํานวยการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน�วยงาน  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
โทรศัพท7  02- 298 -5880 ต+อ 2178    Email      patra_n@sepo.go.th 
ชื่อ   นายกรินทร0 ศิริพัฒน0พิบูลย0    ตําแหน�ง     นักวิชาการคอมพิวเตอร0ชํานาญการพิเศษ 
หน�วยงาน  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
โทรศัพท7  02- 298 -5880 ต+อ 2173    Email      Karin_s@sepo.go.th 
ชื่อ   นางสาวกรรวีร0 จารุรังสรรค0   ตําแหน�ง     นักวิเคราะห0รัฐวิสาหกิจชํานาญการพิเศษ 
หน�วยงาน  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
โทรศัพท7  02- 298 -5880 ต+อ 2175    Email      kanrawee_j@sepo.go.th 
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ยุทธศาสตร7ที่ 4 : บูรณาการและยกระดับโครงสร;างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล  

กระบวนงานสําคัญ ด;านการพัฒนาโครงสร;างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

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

1) หลักการและเหตุผล 
กระทรวงการคลังเป�นหน�วยงานหลักในการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หน�วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีระบบงานสารสนเทศเพื่อใช(ในการบริหารจัดการ

การเงินการคลังและเศรษฐกิจของประเทศ มีระบบงานสําหรับให(บริการประชาชนจํานวนมาก ดังนั้นจึงมีความจําเป�นที่จะต(องให(ระบบงานทั้งหมดสามารถใช(งานได(อย�าง           
มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และมีความพร(อมในการใช(งาน ซึ่งในป2จจุบันเทคโนโลยีด(าน Cloud Computing มีการพัฒนาไปอย�างรวดเร็ว สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
จึงมีความจําเป�นจะต(องพัฒนาระบบ Cloud Computing ขึ้นเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม�ๆ รวมทั้งความต(องการการใช(งานระบบคอมพิวเตอรBของหน�วยงานในสังกัดและ 
เพื่อบูรณาการระบบคอมพิวเตอรBของกระทรวงการคลังให(สามารถใช(งานได(อย�างมีประสิทธิภาพ พร(อมให(บริการแก�หน�วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง อีกทั้งยังสามารถ          
ลดค�าใช(จ�ายในจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรBแม�ข�ายและอุปกรณBที่เกี่ยวข(องของแต�ละหน�วยงานด(วย   

2) วัตถุประสงค7 
1. เพื่อบูรณาการระบบคอมพิวเตอรBของกระทรวงการคลังให(เป�นศูนยBกลางการให(บริการระบบ Cloud แก�หน�วยงานในสังกัด 
2. เพื่อพัฒนาระบบ Cloud ของกระทรวงการคลังให(มีความทันสมัย มีความปลอดภัย สามารถใช(งานได(อย�างมีประสิทธิภาพตามเทคโนโลยีดิจิทัล  
3. เพื่อลดค�าใช(จ�ายในจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรBแม�ข�ายและอุปกรณBที่เกี่ยวข(องของแต�ละหน�วยงานในสังกัด 
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให(มีองคBความรู( และมีส�วนร�วมในการพัฒนาระบบ Cloud  ของกระทรวงการคลัง 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 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. 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.วางแผนโครงการ                         
2.ขออนุมัติโครงการ                         
3.กําหนดขอบเขตของงาน(TOR)                         
4.จัดซื้อจัดจ(างและลงนาม                          
5.ส�งมอบงานงวดที่ 1                         
6.ส�งมอบงานงวดที่ 2                         
7.ประเมินผลโครงการ                         
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช;) 

เงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5) ผู;รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศBเสถียร ตําแหน�ง  ผู(อํานวยการศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน�วยงาน  ศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทรศัพท7  02-126-5900  ต�อ 3405, 3212 Email  
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4.2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย7คอมพิวเตอร7หลักและคอมพิวเตอร7สํารองกระทรวงการคลัง (สป.กค.) 

1) หลักการและเหตุผล 
เนื่องด(วยศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะดําเนินการสร(างศูนยBคอมพิวเตอรBหลักแห�งใหม� ณ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมี

กําหนดแล(วเสร็จในปX 2562 ซึ่งประกอบไปด(วย ส�วนของระบบคอมพิวเตอรBเพื่อให(บริการระบบงานต�าง ๆ และส�วนของผู(ปฏิบัติงาน จึงมีความจําเป�นต(องมีการจัดซื้อและติดตั้ง
ระบบเครือข�ายพื้นฐาน และอุปกรณBที่เกี่ยวข(อง เพื่อรองรับการให(บริการและการปฏิบัติงานของศูนยBคอมพิวเตอรBหลักดังกล�าว 

2) วัตถุประสงค7 

2.1 จัดหาและติดตั้งระบบเครือข�ายพื้นฐานสําหรับอาคารศูนยBคอมพิวเตอรBโดยใช(เทคโนโลยี  

2.2 มีระบบเครือข�ายที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับปริมาณการใช(งานได(อย�างเพียงพอ และมีความยืดหยุ�น สามารถรองรับขยายตัวได(ในอนาคต   

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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 

จัดซื้อจัดจ(าง                             
ศึกษา
สภาพแวดล(อม
และรวบรวม
ความต(องการ 

                            

วิเคราะหBและ
ออกแบบ 

                            

ติดตั้ง                             
อบรม                             

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช;)  

เงินงบประมาณประจําปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5) ผู;รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นายปริญญา ปรีดียานนทB ตําแหน�ง  นักวิชาการคอมพิวเตอรBชํานาญการ 
หน�วยงาน  ศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
โทรศัพท7  02-126-5900 ต�อ 3306 Email  prinya@mof.go.th 
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4.3 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร7และอุปกรณ7เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม (กรมธนารักษ7) 

1) หลักการและเหตุผล 

กรมธนารักษBได(มีการจัดหาพร(อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอรBและอุปกรณB เพื่อเป�นการรองรับและสนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข(ามาช�วยในการปฏิบัติงาน
ด(านต�างๆ ของกรมธนารักษBแต�เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรBและอุปกรณB ที่มีอายุการใช(งานมากกว�า 7 ปXขึ้นไป มีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพต่ํารวมถึงผู(ผลิตได(ยกเลิกสายการผลิต
อะไหล�ทดแทนแล(ว กรมธนารักษB จึงจําเป�นต(องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรBและอุปกรณBเพื่อทดแทนของเดิม สําหรับรองรับและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจและ
ยุทธศาสตรBของกรมธนารักษB 

2) วัตถุประสงค7 
เพื่อจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอรB และอุปกรณBในระดับผู(ใช(งานทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช(งานมากกว�า 7 ปXขึ้นไป เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในภารกิจด(านที่ราชพัสดุ 

ด(านประเมินราคาทรัพยBสิน และด(านบริหาร 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 2564 ป)งบประมาณ 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. จัดทําTOR                             
๒. ดําเนินการ
ทางพัสดุ  

                            

3. บริษัท
คู�สัญญา
ดําเนินการ 

                            

4. ตรวจรับงาน                             

4) งบประมาณ  อยู�ระหว�างการศึกษาวิเคราะหBระบบฯ เพื่อประมาณการงานงบประมาณที่ใช( 

5) ผู;รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นายพรชัย ควรประเสริฐ                                               . ตําแหน�ง  ผู(อํานวยการศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศ                                
หน�วยงาน  ศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษB กระทรวงการคลัง                                                                                                        
โทรศัพท7  ๐-๒๖๑๘-๖๓๓๘                                            .  Email  pornchaiku@treasury.go.th                                              . 

 
 



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจาํป)งบประมาณ 2560 - 2564 
 

 

122 
 

4.4 โครงการจ;างที่ปรึกษาเพื่อจัดทําศูนย7คอมพิวเตอร7แห�งใหม� (กรมธนารักษ7) 

1) หลักการและเหตุผล 
  กรมธนารักษBได(มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข(ามาเพื่อใช(เป�นเครื่องมือหลักในการดําเนินการตามภารกิจด(านต�างๆ ของกรมโดยได(พัฒนาระบบงานเพื่อ
รองรับงานด(านต�างๆ เพื่อให(เจ(าหน(าที่ผู(ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานผ�านระบบสารสนเทศได(อย�างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทําให(ป2จจุบันมีจํานวนระบบงานสารสนเทศ
เพิ่มขึ้นอย�างต�อเนื่องเป�นจํานวนมาก ประกอบกับภารกิจตามนโยบายมีปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะภารกิจด(านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยB ส�งผลให(ต(องมีจํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรBแม�ข�ายที่ใช(งานเพื่อรองรับระบบงานสารสนเทศดังกล�าวเป�นจํานวนมาก รวมถึงระบบสนับสนุนการทํางานของเครื่องแม�ข�ายต�างๆ ที่เป�นองคBประกอบที่สําคัญของศูนยB
คอมพิวเตอรB เพื่อให(การบริการด(านสารสนเทศมีความต�อเนื่องมากที่สุด แต�เนื่องจากศูนยBคอมพิวเตอรBที่ใช(งานอยู�ป2จจุบันของกรมธนารักษBมิได(ถูกออกแบบมาตั้งแต�ต(นเพื่อใช(งาน
เป�นศูนยBคอมพิวเตอรBที่เป�นมาตรฐานเป�นการเฉพาะ ประกอบกับมีพื้นที่จํากัดมีความแออัดและไม�สามารถขยายเพื่อรองรับระบบสารสนเทศและปริมาณข(อมูลที่เพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต และอยู�ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด(านกายภาพต�างๆ อาทิความเสี่ยงที่เกิดจากการจลาจล การชุมนุม การประท(วงและการบุกรุกสถานที่ราชการและสามารถเข(าถึงเพื่อหยุด
การทํางานและทําให(เกิดความเสียหายต�อระบบฯ และการให(บริการได(โดยง�าย ความเสี่ยงด(านสาธารณูประโภคด(านพลังงาน อาทิระบบไฟฟmาที่ใช(สําหรับศูนยBคอมพิวเตอรBไม�มี
เสถียรภาพ เกิดเหตุไฟฟmาดับ ไฟตกอยู�บ�อยครั้ง ดังนั้นจึงมีความจําเป�นในการสร(างศูนยBคอมพิวเตอรBของกรมธนารักษBขึ้นใหม� ที่มีมาตรฐานที่ถูกต(อง อยู�ในสถานที่และพื้นที่ที่
เหมาะสมด(านกายภาพต�างๆ อันจะส�งผลให(การให(บริการด(านสารสนเทศของกรมธนารักษBมีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได( สอดคล(องกับนโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคตซึ่ง
จะเป�นการขับเคลื่อนระบบฯ และภารกิจที่สําคัญของภาครัฐด(วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบนโยบายของรัฐบาลและกรอบยุทธศาสตรB และตอบสนองต�อภารกิจที่ทางรัฐบาล
มอบหมายให(เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2) วัตถุประสงค7 

  สร(างอาคารศูนยBคอมพิวเตอรBของกรมธนารักษBในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม รวมถึงจัดหาอุปกรณBสนับสนุนการทํางานของศูนยBคอมพิวเตอรBที่มีมาตรฐานและทันสมัย 
จัดหาอุปกรณBคอมพิวเตอรBต�างๆ ที่เกี่ยวข(อง ระบบเครือข�ายและการเชื่อมโยงระบบฯ ต�างๆ เพื่อให(สามารถรองรับระบบงานสารสนเทศต�างๆ ของกรมธนารักษBในป2จจุบันและใน
อนาคตได(อย�างมีประสิทธิภาพ 
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3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. จัดทํา TOR                              
2. ดําเนินการ
ทางพัสดุ  

                            

3. บริษัทฯ 
ดําเนินการตาม
สัญญา 

                            

4. ตรวจรับ
พัสดุ (งาน
จ(าง) 

                            

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช;) 

 วงเงิน จํานวน 590,000,000  บาท  

 แหล�งเงิน เงินงบประมาณรายจ�าย ประจําปX พ.ศ. 2562 

5) ผู;รับผิดชอบโครงการ 
 

ชื่อ นายพรชัย  ควรประเสริฐ ตําแหน�ง ผู(อํานวยการศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน�วยงาน ศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมธนารักษB กระทรวงการคลัง 
โทรศัพท7 ๐-๒๖๑๘-๖๓๓๘ Email pornchaiku@treasury.go.th 

 
 

  



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจาํป)งบประมาณ 2560 - 2564 
 

 

124 
 

4.5 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระบบเครือข�ายระหว�างส�วนกลางและภูมิภาค (กรมธนารักษ7) 

1) หลักการและเหตุผล 
  กรมธนารักษBได(มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข(ามาเพื่อใช(เป�นเครื่องมือหลักในการดําเนินการตามภารกิจด(านต�างๆ ของกรมโดยได(พัฒนาระบบงานเพื่อ
รองรับงานด(านต�างๆ เพื่อให(เจ(าหน(าที่ผู(ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานผ�านระบบสารสนเทศได(อย�างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทําให(ป2จจุบันมีจํานวนระบบงานสารสนเทศ
เพิ่มขึ้นอย�างต�อเนื่องเป�นจําวนมาก รวมถึงได(มีการเปnดให(บริการประชาชนสามารถเข(าใช(งานระบบสารสนเทศของกรม เพื่อสืบค(นข(อมูลที่เกี่ยวข(องต�างๆ ผ�านระบบเครือข�าย 
Internet ทั้งยังมีการเผยแพร�ข(อมูลข�าวสารที่สําคัญให(กับประชาชนผ�านทาง Web Site ของกรมธนารักษB (www.treasury.go.th) ตามกรอบนโยบายของรัฐบาลและกรอบ
ยุทธศาสตรBอย�างต�อเนื่อง ตลอดมา ซึ่งในการดําเนินการดังกล�าวส�งผลให(ช�องทางการสื่อสารที่ใช(งานอยู�เดิมไม�เพียงพอต�อการใช(งาน เกิดความล�าช(าในการเข(าถึงข(อมูล ดังนั้นจึงมี
ความจําเป�นที่จะต(องปรับปรุงช�องทางการสื่อสารทั้งในส�วนของระบบเครือข�าย Intranet และระบบ Internet ให(มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสามารถรองรับปริมาณการใช(งานที่เพิ่มขึ้น
อย�างรวดเร็วในป2จจุบันได( เพื่อให(รองรับกรอบยุทธศาสตรBและตอบสนองต�อภารกิจที่ทางรัฐบาลมอบหมายเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ  

2) วัตถุประสงค7 

 จัดหาอุปกรณBเครือข�ายเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการใช(งานระบบเครือข�าย Intranet และ Internet พร(อมเช�าวงจรสัญญาณสื่อสารเพิ่มเติม เพื่อให(มีช�องทางการ
สื่อสาร (Bandwidth) ที่เพียงพอในการใช(งานระบบสารสนเทศด(านต�างๆ ของกรมและการให(บริการกับ หน�วยงานราชการภายนอก ตลอดจนประชาชนผู(รับบริการข(อมูลข�าวสาร
ที่เกี่ยวข(องกับกรมธนารักษB ผ�านทางเครือข�ายบริการ Internet 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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 ทํ า  
TOR   

                            

2. 
ดําเนินการ
ทางพัสดุ  

                            

3. บริษัทฯ 
ดําเนินการ
ตามสัญญา 
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4. ตรวจรับ
พัสดุ (งาน
จ(าง) 

                            

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช;) 

 วงเงิน 33,348,000 บาท 
 แหล�งเงิน เงินงบประมาณรายจ�าย ประจําปX พ.ศ. 2562 

5) ผู;รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ นายพรชัย  ควรประเสริฐ ตําแหน�ง ผู(อํานวยการศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน�วยงาน ศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมธนารักษB กระทรวงการคลัง 
โทรศัพท7 ๐-๒๖๑๘-๖๓๓๘ Email pornchaiku@treasury.go.th 
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4.6 โครงการจัดหาเครื่องพิมพ7 3 มิติ 

1) หลักการและเหตุผล 
 เป�นการใช(เครื่องพิมพB 3 มิติ ออกแบบต(นแบบดวงตราก�อนการผลิตเหรียญกษาปณB และการออกแบบต(นแบบอาคารของกรมธนารักษBที่ก�อสร(างใหม� โดยการพิมพBต(นแบบ
ออกมาเป�นวัตถุต(นแบบ 3 มิติ โดยสามารถนําต(นแบบที่พิมพBไปผลิตชิ้นงานหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข(องได( 

2) วัตถุประสงค7 

 เพื่อจัดหาเครื่องพิมพB 3 มิติ เพื่อใช(พิมพBต(นแบบดวงตราในการผลิตเหรียญกษาปณB และต(นแบบอาคารและสิ่งปลูกสร(างของกรมธนารักษB 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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 ทํ า  
TOR  

                            

2 .
ดําเนินการ
ทางพัสดุ  

                            

3 . บ ริ ษั ท
ดําเนินการ
ตามสัญญา 

                            

4.ตรวจรับ
พัสดุ     

                            

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช;) 

 วงเงิน 17,798,000 บาท  

 แหล�งเงิน เงินค�าใช(จ�ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (เงิน10%) ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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5) ผู;รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายพรชัย  ควรประเสริฐ ตําแหน�ง ผู(อํานวยการศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน�วยงาน ศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมธนารักษB กระทรวงการคลัง 
โทรศัพท7 ๐-๒๖๑๘-๖๓๓๘ Email pornchaiku@treasury.go.th 
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4.7 โครงการสร;างอาคารศูนย7คอมพิวเตอร7หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)           
1) หลักการและเหตุผล 

    1.1 ที่มา 
สืบเนื่องจากเหตุการณBความไม�สงบทางการเมืองที่มีการชุมนุมประท(วง บุกรุกเข(ายึดสถานที่ราชการหลายแห�งรวมถึงกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

อย�างรวดเร็วระหว�างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีการตัดสาธารณูปโภคต�างๆ ของหน�วยงานราชการ เช�น ระบบไฟฟmา ระบบน้ําประปา และ
ปnดระบบกําเนิดไฟฟmา (Generator) ทําให(ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมบัญชีกลาง ไม�สามารถใช(งานได( และเจ(าหน(าที่ของกรมบัญชีกลางและ 
ส�วนราชการในกระทรวงการคลังไม�สามารถเข(าปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานได( เหตุการณBดังกล�าวส�งผลกระทบต�อระบบงานราชการอย�างยิ่งยวดมาก โดยเฉพาะอย�างยิ่ง 
กระบวนการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ การบริหารจัดการด(านการคลัง การบัญชี การพัสดุ  การบริหารการรับ-จ�ายเงินภาครัฐ ระบบสารสนเทศต�างๆ และฐานข(อมูลสารสนเทศ 
ไม�สามารถเปnดให(บริการกับส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน บุคลากรภาครัฐ (ข(าราชการ/ลูกจ(าง/พนักงานราชการ) ผู(รับบํานาญฯ และประชาชน อย�างกว(างขวางอันเกิด
จากเหตุการณBความไม�สงบทางการเมืองส�งผลกระทบต�อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมบัญชีกลาง (ระบบคอมพิวเตอรB ระบบงานสารสนเทศ และระบบ
เครือข�ายและการสื่อสาร) ไม�สามารถใช(งานได(ทันที และเหตุการณBความไม�สงบทางการเมืองดังกล�าวได(มีการยกระดับการชุมนุมประท(วงให(เข(มข(นขึ้น ทั้งจากฝ{ายสนับสนุนและ
ฝ{ายต�อต(านรัฐบาล จนเป�นสาเหตุให(เกิดเหตุการณBความไม�สงบขึ้นในกรุงเทพมหานคร และทวีความรุนแรงจนมีผู(เสียชีวิต และมีการขยายการปnดล(อมและยึดสถานที่ราชการ 
เพื่อบีบบังคับให(หน�วยงานราชการปnดทําการ ซึ่งทําให(ระบบคมนาคมภายในกรุงเทพมหานครติดขัด การเดินทางทั่วกรุงเทพมหานครไม�สะดวกและหรือหยุดชะงักต�อเนื่องไปถึง
เดือนกุมภาพันธB พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับ กรมบัญชีกลางไม�มีศูนยBสํารอง (Disaster Recovery Center) เพื่อรองรับการเกิดสถานการณBไม�ปกติที่เกิดจากสิ่งที่เป�นภัยที่มิใช�
จากธรรมชาติ เช�น ความไม�สงบทางการเมือง    มีการชุมนุมประท(วงการบุกเข(ายึดสถานที่ราชการ รวมถึง ภัยทางธรรมชาติ เช�น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยทาง
เทคโนโลยี และภัยจากการกระทําของมนุษยBในรูปแบบต�างๆ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นจะส�งผลให(ระบบคอมพิวเตอรBที่ศูนยBคอมพิวเตอรBหลัก  ไม�สามารถเปnดใช(งานได(ทันที กรมบัญชีกลาง
ต(องใช(ระยะเวลาอย�างน(อยประมาณ ๕-๑๐ วัน จึงสามารถเปnดให(บริการบางระบบงานเท�านั้น อีกทั้ง ในสถานการณBปกติรอบบริเวณกระทรวงการคลังก็มีการชุมนุมประท(วง
จากกลุ�มต�างๆ เช�น เกษตรกร คนพิการ เป�นต(น ซึ่งบางครั้งมีการปnดล(อมกระทรวงการคลังเฉลี่ยอย�างน(อย ๒ เดือนต�อครั้ง และเฉลี่ยอย�างน(อยครั้งละ ๑ – ๒ สัปดาหBและ
ป2จจุบัน กรมบัญชีกลางได(นําระบบคอมพิวเตอรBมาช�วยการทํางานของหน�วยงานต�างๆ ของกรมฯ เพื่ออํานวยความสะดวก   กับการทํางานของเจ(าหน(าที่และภารกิจหลักของ
กรมบัญชีกลางหลายระบบงาน เช�น ระบบจ�ายตรงเงินเดือน ระบบบําเหน็จ บํานาญและสวัสดิการค�ารักษาพยาบาล ระบบจัดซื้อจัดจ(างภาครัฐ ระบบฐานข(อมูลการคลังและ
เศรษฐกิจของจังหวัด ระบบรับ – ส�งข(อมูลการจ�ายเงินระหว�างกรมฯ กับธนาคารแห�งประเทศไทย เป�นต(น โดยระบบงานต�างๆ เหล�านี้ให(บริการแก�เจ(าหน(าที่ของกรมบัญชีกลาง
ที่สังกัดในส�วนกลางและต�างจังหวัดทั่วประเทศ รวมส�วนราชการต�างๆ ที่ใช(บริการในระบบงานเหล�านี้ด(วย เมื่อเกิดเหตุการณBความไม�สงบดังกล�าวข(างต(นขึ้น กระทรวงการคลังก็
เป�นกระทรวงหนึ่งที่ถูกปnดล(อมและยึดสถานที่ กรมบัญชีกลางเป�นหน�วยงานราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง และตั้งอยู�ภายในบริเวณกระทรวงการคลัง เมื่อกระทรวงการคลัง
ถูกปnดล(อมและยึดสถานที่ กรมบัญชีกลางจึงถูกปnดล(อมและยึดสถานที่ด(วย สาธารณูปโภคต�างๆ ของกรมบัญชีกลางก็ถูกตัดขาด ทําให(เครื่องคอมพิวเตอรBและระบบงานต�างๆ 
ไม�สามารถทํางานได(ตามปกติ ทําให(การเบิกจ�ายเงินของส�วนราชการและผู(ค(ากับภาครัฐต(องหยุดชะงักชั่วคราว ซึ่งเป�นเหตุผลให(หน�วยงานตระหนักและให(ความสําคัญเกี่ยวกับ
เรื่องความปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสารและข(อมูลสําคัญที่เก็บไว(ภายในศูนยBคอมพิวเตอรB ซึ่งไม�อาจประเมินค�าได( ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น  
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1.2 สภาพป2ญหา/ความต(องการ 
จากเหตุการณBความไม�สงบที่เกิดขึ้นดังกล�าวข(างต(น ทําให(กรมบัญชีกลางต(องหันกลับมาพิจารณาและตระหนักถึงภัยต�างๆ ดังเช�น ภัยธรรมชาติ/สถานการณB   

ที่เกิดขึ้นในปX พ.ศ. ๒๕๕๔ (เหตุการณBมหาอุทกภัยในกรุงเทพฯ และเขตเศรษฐกิจ ปX ๒๕๕๔) และภัยที่มิใช�จากธรรมชาติ (ความไม�สงบทางการเมืองที่มีการชุมนุมประท(วง เข(ายึด/ล(อม
สถานที่ราชการในปX พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗) ที่ไม�เคยเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะกับหน�วยงานภาครัฐ และไม�มีผู(ใดและหรือหลักประกันใดๆ ที่สามารถบ�งชี้ว�าจะไม�เกิดขึ้นอีกใน
ป2จจุบันและอนาคต ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงต(องพิจารณาและตระหนักถึงภัยต�างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับศูนยBคอมพิวเตอรBหลัก และหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมบัญชีกลาง (ระบบคอมพิวเตอรB ระบบงานสารสนเทศ และระบบเครือข�ายและการสื่อสาร) ซึ่งมีแนวโน(มจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปและทวีความรุนแรง
มากขึ้นและเกิดขึ้นอย�างรวดเร็ว จนยากที่จะตั้งรับในรูปแบบเดิม/ป2จจุบัน กรมบัญชีกลางจึงต(องวางแผนและกําหนดแนวทางการดําเนินการเพื่อปกปmองทรัพยBสิน ของราชการ 
(Hardware Software and Information/Data) และลดความเสี่ยงที่จะขึ้นกับศูนยBคอมพิวเตอรBหลักและหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมบัญชีกลาง (ระบบ
คอมพิวเตอรB ระบบงานสารสนเทศ และระบบเครือข�ายและการสื่อสาร)    และเมื่อหากเกิดขึ้นแล(วจะส�งผลกระทบกับภารกิจหลักของกรมในระดับความรุนแรงที่สูงมาก ซึ่งแนวทาง
หนึ่งที่จะบริหารความเสี่ยงให(อยู�ในระดับความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการได(และหรือยอมรับได( คือการย(ายศูนยBคอมพิวเตอรBหลัก (DATA CENTER) ของกรมบัญชีกลางออกไปอยู�ใน
พื้นที่ที่มั่นคงปลอดภัยและจัดเตรียมความพร(อมในด(านต�างๆ ให(เป�นไปตามมาตรฐานสากลด(านความมั่นคงปลอดภัย เช�น ISO/IEC ๒๗๐๐๑ กรมบัญชีกลางจึงมีนโยบายและเล็งเห็น
ความจําเป�นอย�างยิ่งที่จะจัดหาสถานที่ใหม� เพื่อสร(างอาคารศูนยBคอมพิวเตอรBหลักแทนศูนยBคอมพิวเตอรBเดิมที่ตั้งอยู�บริเวณชั้น ๑ ของกรมบัญชีกลางภายในกระทรวงการคลัง  
ซึ่งป2จจุบันนี้มีพื้นที่จํากัดไม�สามารถขยายและรองรับการขยายงานของกรมบัญชีกลางได(อีก ทั้งไม�มีความปลอดภัยจากภัยเหตุการณBต�างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได(ในอนาคต และเพื่อให(ศูนยB
คอมพิวเตอรBหลัก และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมบัญชีกลาง (ระบบคอมพิวเตอรB ระบบงานสารสนเทศ และระบบเครือข�ายและการสื่อสาร) มีความปลอดภัย 
สามารถให(บริการระบบงานต�างๆ ได(อย�างต�อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถบริหารความเสี่ยงได(อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.3 ความเร�งด�วน และผลกระทบหากไม�ดําเนินโครงการ 
กรมบัญชีกลางจําเป�นต(องมีศูนยBคอมพิวเตอรBหลัก ที่ตั้งอยู�พื้นที่ที่มั่นคงปลอดภัย และสามารถหลีกเลี่ยง/ลดความเสี่ยงจากสถานการณBไม�ปกติ อันเกิดจาก 

สิ่งที่เป�นภัยทั้งทางธรรมชาติ เช�น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยที่มิใช�จากธรรมชาติ เช�น ความไม�สงบทางการเมือง การเข(ายึดสถานที่ราชการหรือการชุมนุมประท(วงจาก
กลุ�มต�างๆ รอบบริเวณพื้นที่กระทรวงการคลัง สามารถลดระดับความเสี่ยงที่เกิดจากภัยต�างๆ ที่จะเกิดกับศูนยBคอมพิวเตอรBหลัก และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
การสื่อสาร (ระบบงานและระบบคอมพิวเตอรBและระบบเครือข�าย) ให(มีโอกาสเกิดขึ้นได(น(อยที่สุด หรือเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นขึ้น กรมก็ไม�สามารถที่จะลด/บรรเทาความเสี่ยงนั้น
ให(อยู�ในระดับที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการได( เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการให(บริการระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางต�อส�วนราชการ หน�วยงานต�างๆ องคBกร
ปกครองส�วนท(องถิ่น รัฐวิสาหกิจ บุคลากรภาครัฐ (ข(าราชการ ลูกจ(างประจําและพนักงานราชการ) ภาคเอกชน ผู(รับบํานาญ 
 2) วัตถุประสงค7 

2.1 เพื่อสร(างอาคารศูนยBคอมพิวเตอรBหลักของกรมบัญชีกลางแห�งใหม�ในสถานที่ที่มีความปลอดภัยมั่นคง และจัดเตรียมความพร(อมในด(านต�างๆ ให(เป�นไปตาม
มาตรฐานสากลด(านความมั่นคงปลอดภัย เช�น ISO/IEC ๒๗๐๐๑ 
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2.2 เพื่อย(ายศูนยBคอมพิวเตอรBหลัก (DATA CENTER) ของกรมบัญชีกลางออกไปอยู�ในพื้นที่ที่มั่นคงปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยง/ลดความเสี่ยงจากสถานการณBไม�ปกติ 
อันเกิดจากสิ่งที่เป�นภัยทั้งทางธรรมชาติ เช�น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยที่มิใช�จากธรรมชาติ เช�น ความไม�สงบทางการเมือง การเข(ายึดสถานที่ราชการหรือการชุมนุม
ประท(วงจากกลุ�มต�างๆ รอบบริเวณพื้นที่กระทรวงการคลัง  

2.3 เพื่อให(กรมบัญชีกลางสามารถลดระดับความเสี่ยงที่เกิดจากภัยต�างๆ ที่จะเกิดกับศูนยBคอมพิวเตอรBหลัก และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร (ระบบงานและระบบคอมพิวเตอรBและระบบเครือข�าย) ให(มีโอกาสเกิดขึ้นได(น(อยที่สุด หรือเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นขึ้น กรมก็ไม�สามารถที่จะลด/บรรเทาความเสี่ยงนั้นให(
อยู�ในระดับที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการได( เพื่อลดผลกระทบ   ที่จะเกิดขึ้นกับการให(บริการระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางต�อส�วนราชการ หน�วยงานต�างๆ องคBกร
ปกครองส�วนท(องถิ่น รัฐวิสาหกิจ บุคลากรภาครัฐ (ข(าราชการ ลูกจ(างประจําและพนักงานราชการ) ภาคเอกชน ผู(รับบํานาญ และประชาชน 

2.4 เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอรBและระบบงานต�างๆที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาตามภารกิจของกรมบัญชีกลาง 
2.5 เพื่อยกระดับและรักษามาตรฐานการบริการอิเล็กทรอนิกสBของกรมบัญชีกลางในการให(บริการกับส�วนราชการ หน�วยงานต�างๆ องคBกรปกครองส�วนท(องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ บุคลากรภาครัฐ (ข(าราชการ ลูกจ(างประจําและพนักงานราชการ) ผู(รับบํานาญ ผู(มีสิทธิ์/ผู(อาศัยสิทธิ์/ทายาทของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมถึง
การปฏิบัติงานภายในของกรมบัญชีกลาง  

2.6 เพื่อสร(างความเชื่อมั่น ความน�าเชื่อถือ และภาพลักษณBของกรม   
 3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ(างและทําสัญญา 
(ปXงบประมาณ พ.ศ. 
2559-2562 ลง
นามในสัญญา 30 
พ.ค. 2559) 

                            

๒.บริษัทส�งมอบงาน                             
๓. ตรวจรับงาน                             
4. ใช(งานจริง                             
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 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช;) 
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น 561,883,000  บาท  (ห(าร(อยหกสิบเอ็ดล(านแปดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ(วน)      
               4.2   แหล�งเงินที่ใช(     งบประมาณรายจ�ายประจําปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59-2562    

 5) ผู;รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ตําแหน�ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน�วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ตําแหน�ง ผู(อํานวยการศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน�วยงาน ศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       
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4.8 โครงการระบบเครือข�ายและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศสําหรับศูนย7คอมพิวเตอร7กลัก (Data Center) กรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)   

1) หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากกรมบัญชีกลางดําเนินงานโครงการสร(างอาคารศูนยBคอมพิวเตอรBหลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง ณ ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
ในปXประมาณ พ.ศ. ๒๕59 ซึ่งโครงการแล(วเสร็จในปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 และดําเนินงานโครงการจ(างที่ปรึกษาจัดทําแผนการย(ายและบริหารความเสี่ยงในการย(ายศูนยB
คอมพิวเตอรBหลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง ในปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมความพร(อมในการย(ายระบบคอมพิวเตอรBและอุปกรณB และระบบงานแบบเบ็ด
จากศูนยBคอมพิวเตอรBหลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลางไปที่ศูนยBคอมพิวเตอรBแห�งใหม� ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงต(องจัดทําโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพิ่มเติม สําหรับศูนยBคอมพิวเตอรBหลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมทําโครงสร(างพื้นฐานด(าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) ได(แก� ระบบเครือข�าย (Network Infrastructure) ที่ต(องมีการบริหารจัดการอย�างเหมาะสมรวมทั้งการจัดการด(านความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเครือข�าย (Network Security) โดยไม�ให(เกิดผลกระทบในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมบัญชีกลาง และผู(มีส�วนได(ส�วนเสียทั้งภายในและภายนอกองคBกร 

2) วัตถุประสงค7 

จัดหาระบบเครือข�าย (Network Infrastructure) และระบบการบริหารจัดการด(านความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข�าย (Network Security)  

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ(าง
และทําสัญญา 

                            

๒.บริษัทส�ง
มอบงาน 

                            

๓. ตรวจรับงาน
งวด 

                            

4. ใช(งานจริง                             

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช;) 
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น                            บาท            
               4.2   แหล�งเงินที่ใช(     งบประมาณรายจ�ายประจําปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63             
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 5) ผู;รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ตําแหน�ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน�วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ตําแหน�ง ผู(อํานวยการศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน�วยงาน ศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       
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4.9 โครงการย;ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปศูนย7คอมพิวเตอร7หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง  
 จังหวัดปทุมธานี (กรมบัญชีกลาง) 

1) หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากกรมบัญชีกลางดําเนินงานโครงการสร(างอาคารศูนยBคอมพิวเตอรBหลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง ณ ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
ในปXประมาณ พ.ศ. ๒๕59 ซึ่งโครงการแล(วเสร็จในปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 และดําเนินงานโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเติม สําหรับ 
ศูนยBคอมพิวเตอรBหลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในปXงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเตรียมความพร(อมในการย(าย
ระบบคอมพิวเตอรBและอุปกรณB และระบบงานแบบเบ็ดจากศูนยBคอมพิวเตอรBหลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลางไปที่ศูนยBคอมพิวเตอรBแห�งใหม� ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึง
ต(องจัดทําโครงการย(ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปศูนยBคอมพิวเตอรBหลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
โดยไม�ให(เกิดผลกระทบในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมบัญชีกลาง และผู(มีส�วนได(ส�วนเสียทั้งภายในและภายนอกองคBกร 

2) วัตถุประสงค7 

ย(ายโครงสร(างพื้นฐานด(านเครือข�าย อุปกรณB และเครื่องให(บริการทั้งหมดของระบบงานสําคัญของกรมบัญชีกลางไปยังสถานที่ใหม� 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ(าง
และทําสัญญา 

                            

๒.บริษัทส�ง
มอบงาน 

                            

๓. ตรวจรับงาน
งวด 

                            

4. ใช(งานจริง                             

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช;) 
               4.1  วงเงิน              วงเงินรวมทั้งสิ้น                            บาท           
               4.2   แหล�งเงินที่ใช(     งบประมาณรายจ�ายประจําปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64             
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 5) ผู;รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ตําแหน�ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน�วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ตําแหน�ง ผู(อํานวยการศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน�วยงาน ศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       
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4.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ[าฉุกเฉินของกรมบัญชีกลาง  ป)งบประมาณ พ.ศ. 2560 (กรมบัญชีกลาง)       

 1) หลักการและเหตุผล 
โครงการดังกล�าว จะเป�นการจัดหาปรับปรุงระบบไฟฟmา และจัดหาเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟmาสํารอง ขนาดไม�น(อยกว�า 600 KVA จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช(ในการสํารอง

ระบบไฟฟmาของห(อง Data Center ของกรมบัญชีกลาง เนื่องจาก 
- เครื่องเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟmาสํารอง ขนาด 400 KVA ชนิด 3 เฟส ในปX พ.ศ. 2551 ที่ใช(งานในป2จจุบัน ไม�เพียงพอต�อการใช(งาน 
- เครื่องเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟmาสํารอง มีอายุการใช(งานมาแล(ว 10 ปX เป�นเครื่องล(าสมัยและมีความเสี่ยงต�อระบบไฟฟmาชํารุด  บางกรณีหากไม�สามารถ

ซ�อมแซมได( เนื่องจากไม�มีอะไหล�ของอุปกรณB  มีผลกระทบต�อระบบงานต�าง ๆ ภายในห(อง Data Center ของกรมบัญชีกลาง ไม�สามารถทํางานได( 

2) วัตถุประสงค7 
1. เพื่อเป�นอุปกรณ�สนับสนุนในการผลิตและจ�ายกระแสไฟฟ�าสํารอง ให#เพียงพอกับอุปกรณ�ภายในห#อง Data Center  
2.. เพื่อทดแทนเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟmาสํารองที่จัดซื้อในปXงบประมาณ พ.ศ. 2551 
3.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟmาในห(อง Data Center ของกรม 

 3) ขั้นตอนการดําเนินงาน    

                   ระยะเวลาที่ใช;ในการดําเนินโครงการ     150 วัน      จํานวน  2 งวด     งวดที่ 1 -  10 %    
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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 

จัดซื้อจัดจ(าง                             
ทดสอบ/ ติดตั้ง                             
ตรวจรับ                             
จ�ายเงิน                             

 4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช;)   
วงเงิน 9,000,000 บาท (เก(าล(านบาทถ(วน)      แหล�งเงินที่ใช;   เงินฝากค�าใช(จ�ายเก็บภาษีท(องถิ่น 10 % พ.ศ. 2560 
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 5) ผู;รับผิดชอบโครงการ 

     ชื่อ  นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล   ตําแหน�ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง           

     หน�วยงาน กรมบัญชีกลาง                 

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6903     Email  pornchai.sae@cgd.go.th       

     ชื่อ  นางสาวภัทรคุณ  ยุทธดนัยกุล   ตําแหน�ง ผู(อํานวยการศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศ      

     หน�วยงาน ศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง              

     โทรศัพท7 ๐-๒๑๒๗-6561     Email  pattarakun.yut@cgd.go.th       

     ชื่อ  นายพิเศษ  ไชยจิตร    ตําแหน�ง นักวิชาการคอมพิวเตอรBชํานาญการพิเศษ      

     หน�วยงาน ส�วนเครื่องคอมพิวเตอรB  ศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง           

     โทรศัพท7 02-1277243 ,  08-704-7953  Email  pisate.cha@cgd.go.th        
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4.11 พัฒนาระบบให;บริการกรมสรรพสามิตผ�าน Mobile Application (Excise Smart Service) (กรมสรรพสามิต) 

1) หลักการและเหตุผล 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบให(บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสBผ�านMobile Applicationเพิ่มเติม และรองรับกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต(ใหม�)  โดย
ปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของกรมสรรพสามิตโดยอาศัยข(อมูลดิจิทัลเพื่อสร(างบริการของกรมสรรพสามิตในรูปแบบใหม�ผ�านเทคโนโลยี Mobile และ Cloud Technology และ
การแลกเปลี่ยนข(อมูลในรูปแบบดิจิทัลกับผู(เสียภาษีในการทําธุรกรรมกับกรมสรรพสามิต และสนับสนุน Digital Government รองรับตามนโยบาย Thailand 4.0จึงได(จัดทํา
โครงการพัฒนาระบบให(บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสBกรมสรรพสามิตผ�าน Mobile Application (Excise Smart Service) 

2) วัตถุประสงค7 

2.1  เ พื่อพัฒนาระบบให(บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสBกรมสรรพสามิต ผ�าน Mobile Application ที่ครอบคลุมบริการผู( เสียภาษีในด(านการชําระภาษี  
การขอคืน ยกเว(นและลดหย�อนภาษี การยื่นแบบอื่น ๆ 

2.2  เพื่อพัฒนาระบบให(บริการข(อมูล ข�าวสาร กรมสรรพสามิต ข(อมูลสถิติภาษี สถิติคดี และบริการการติดตามสถานะแบบรายการภาษี การชําระภาษี และระบบช�วย
เตือนการชําระภาษี การต�อใบอนุญาต 

2.3  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให(มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการใช(งานกับเทคโนโลยีในป2จจุบันและอนาคตที่เป�นมาตรฐานสากล 
2.4  เพิ่มประสิทธิภาพในด(านการบริหารจัดการของกรมสรรพสามิต ในการบริหารการจัดเก็บภาษีลดค�าใช(จ�ายในการให(บริการของกรมสรรสามิต และ 

ลดค�าใช(จ�ายของผู(ประกอบการโดยรวมในการทําธุรกรรมกับกรมสรรพสามิต 
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3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการ 
ดําเนินงาน 

ปXงบประมาณ 2560 ปXงบประมาณ 2561 ปXงบประมาณ 2562 ปXงบประมาณ 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.ทํา TOR 
และจัดจ(าง 

                        

2.รวบรวม
ความ
ต(องการ 

                        

3.ออกแบบ
และพัฒนา 

                        

4.ติดตั้ง
และ
ทดสอบ 

                        

5.ใช(งาน
จริง 

                        

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช;) 

1๐ ล(านบาท (เงินงบประมาณรายจ�ายประจําปX 2561) 

40 ล(านบาท (เงินงบประมาณรายจ�ายประจําปX 2562) 

5) ผู;รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ  นางอุษามาศ  ร�วมใจ  ตําแหน�ง  ผู(อํานวยการศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศ, นางสาวกฤษณี  ช�อสะอึก ตําแหน�ง  นักวิชาการคอมพิวเตอรBชํานาญการ  

หน�วยงาน  ศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสรรพสามิต 

โทรศัพทB  02-241-5600-18  ต�อ 64202   Email  usamas@excise.go.th, krisanee@excise.go.th  

  



แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู�การเป�นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจาํป)งบประมาณ 2560 - 2564 
 

 

140 
 

4.12 โครงการทดแทนอุปกรณ7ป[องกันเครือข�ายชั้นภายใน (internal firewall) เครื่องคอมพิวเตอร7แม�ข�ายระบบเครื่องคอมพิวเตอร7แบบเสมือน และเครื่องคอมพิวเตอร7
และอุปกรณ7ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

(1) โครงการทดแทนอุปกรณBปmองกันเครือข�ายชั้นภายใน (internal firewall) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(2) โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรBแม�ข�ายระบบเครื่องคอมพิวเตอรBแบบเสมือนของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(3) โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรBและอุปกรณBของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

1)  หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีความจําเป�นที่จะต(องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรB อุปกรณB และระบบคอมพิวเตอรB เพื่อทําหน(าที่ให(บริการข(อมูล

สารสนเทศทดแทนอุปกรณBที่ใช(งานมาแล(วไม�น(อยกว�า 7 ปX และทํางานได(ไม�มีประสิทธิภาพ ส�งผลให(ระบบคอมพิวเตอรBของ สคร. มีความเสี่ยงสูงต�อการโจมตีผ�านเครือข�ายคอมพิวเตอรB
และไม�สามารถให(บริการได(อย�างต�อเนื่อง จึงจําเป�นต(องเปลี่ยนทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรB อุปกรณB และระบบคอมพิวเตอรBที่ใช(งานมาแล(วเกินกว�า 7 ปX เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัย
ข(อมูลขององคBกรและข(อมูลส�วนบุคคลของบุคลากร สคร. เป�นการดําเนินการให(ถูกต(องตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติว�าด(วยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สคร. 

 

2)  วัตถุประสงค7 
เพื่อจัดหาอุปกรณBปmองกันเครือข�ายชั้นภายใน (Internal firewall) ทดแทน อุปกรณBยี่ห(อ Fortinet รุ�น ๘๐๐ ที่จัดซื้อเมื่อปX พ.ศ. ๒๕๔๙ และจัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอรBแม�ข�ายระบบเครื่องคอมพิวเตอรBแบบเสมือนทําหน(าที่เป�นเครื่องคอมพิวเตอรBแม�ข�ายแบบเสมือนของ สคร. เพื่อทดแทนเครื่องแม�ข�ายเดิมที่จัดซื้อในโครงการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอรBแม�ข�ายเพื่อทดแทนของเดิมเมื่อปX พ.ศ. ๒๕5๔ และทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรBของเดิมเมื่อปX พ.ศ. ๒๕๕๕ 

3)  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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) โครงการทดแทนอุปกรณ7ป[องกันเครือข�ายชั้นภายใน (internal firewall) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

- ศึ ก ษ า เ ท ค โ น โ ล ยี ป2 จ จุ บั น  แ ล ะ จั ดทํ า
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณB 

                            

- ขออนุมัติโครงการ นําเสนอโครงการต�อ 
คณะกรรมการคอมพิวเตอรBกระทรวงการคลัง 

                            

- จัดซื้อ-จัดจ(าง                             

- ศึกษากฏ (firewall rule) ที่กําหนดใช(งาน
เพื่อปรับแต�ง ติดตั้ง และทดสอบใช(งานอุปกรณBให(
สามารถทํางานร�วมกับระบบงานของ สคร. ได(อย�าง 
มีประสิทธิภาพ 

                            

- ตรวจรับงาน                             
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ขั้นตอนการดําเนินงาน ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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) โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร7แม�ข�ายระบบเครื่องคอมพิวเตอร7แบบเสมือนของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

- ศึ ก ษ า เ ท ค โ น โ ล ยี ป2 จ จุ บั น  แ ล ะ จั ดทํ า
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณB 

                            

- ขออนุมัติโครงการ นําเสนอโครงการต�อ 
คณะกรรมการคอมพิวเตอรBกระทรวงการคลัง 

                            

- จัดซื้อ-จัดจ(าง                             

- ติดตั้ง และทดสอบใช(งานอุปกรณBให(สามารถ
ทํางานร�วมกับระบบงานของ สคร. ได(อย�าง 
มีประสิทธิภาพ 

                            

- ตรวจรับงาน                             

(3) โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร7และอุปกรณ7ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

- ศึ ก ษ า เท ค โ น โ ล ยี ป2 จ จุ บั น  แ ละ จั ด ทํ า
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณB 

                            

- ขออนุมัติโครงการ นําเสนอโครงการต�อ 
คณะกรรมการคอมพิวเตอรBกระทรวงการคลัง 

                            

- จัดซื้อ-จัดจ(าง                             

- ติดตั้ง และทดสอบใช(งานอุปกรณBให(สามารถ
ทํางานร�วมกับระบบงานของ สคร. ได(อย�าง 
มีประสิทธิภาพ 

                            

- ตรวจรับงาน                             

 
4)  งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช;) 

ปXงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม�ใช(เงินงบประมาณ 
ปXงบประมาณ พ.ศ. 2561  จํานวนเงิน 1,980,000 บาท (หนึ่งล(านเก(าแสนแปดหมื่นบาทถ(วน) จากเงินงบประมาณ 
ปXงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล(านบาทถ(วน) จากเงินงบประมาณ 
ปXงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐๐ บาท (สองล(านสี่แสนบาทถ(วน) จากเงินงบประมาณ  
ปXงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม�ใช(เงินงบประมาณ 
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5)   ผู;รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ   นางสาวภัทรา นิยะถิรกุล     ตําแหน�ง     ผู(อํานวยการศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน�วยงาน  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
โทรศัพท7  02- 298 -5880 ต�อ 2178    Email      patra_n@sepo.go.th 

ชื่อ   นายกรินทรB ศิริพัฒนBพิบูลยB    ตําแหน�ง     นักวิชาการคอมพิวเตอรBชํานาญการพิเศษ 
หน�วยงาน  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
โทรศัพท7  02- 298 -5880 ต�อ 2173    Email      Karin_s@sepo.go.th 

ชื่อ   นายโชคชัย อภัยโส    ตําแหน�ง     นักวิชาการคอมพิวเตอรBปฏิบัติการ 
หน�วยงาน  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
โทรศัพท7  02- 298 -5880 ต�อ 2184    Email      Chockchai_a@sepo.go.th 
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4.13 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับอาคารสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (อาคารใหม�) (สบน.)                                            . 

1) หลักการและเหตุผล ในปX 2563 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการย(ายสํานักงานใหม�จึงต(องจัดหาอุปกรณBและระบบโครงสร(างพื้นฐานเพื่อให(การปฏิบัติงานต�อเนื่อง   

2) วัตถุประสงค7  ปรับปรุงอุปกรณBและระบบโครงสร(างพื้นฐานของ สบน. เพื่อรองรับการให(บริการบุคลากร เพื่อรองรับการย(ายเข(าปฏิบัติงานที่อาคาร สบน. (ใหม�) รวมถึงการ
ย(ายศูนยBข(อมูลของ สบน.    

     (PDMO Data Center) ไปติดตั้งในพื้นที่ที่สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจัดหาให(                                                                                                                          

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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
ระบบโครงสร(างพื้นฐานด(าน 
ICT และโครงข�ายการ
สื่อสาร สําหรับอาคารใหม� 
สบน. 

                            

2. ย(ายศูนยBข(อมูล
สารสนเทศของ สบน. 
(PDMO Data Center) และ
ติดตั้งให(ใช(งานได(อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

                            

                             

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

5) ผู;รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นางสาววราภรณB  ป2ญญศิริ                                               . ตําแหน�ง  ผู(อํานวยการศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศ                                .
หน�วยงาน  ศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                             .
โทรศัพท7  0-2265-8050 ต�อ 5200                                            .  Email  waraporn@pdmo.go.th                                              . 
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4.14 โครงการจัดทําศูนย7ปฏิบัติการด;านการเงินด;วยวิธีอิเล็กทรอนิกส7 (BOT-EFS) (สบน.)                                                            . 
1) หลักการและเหตุผล ในปX 2563 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการย(ายสํานักงานใหม� ซึ่งไม�มีสถานที่รองรับการประมูลจึงต(องสร(างศูนยBปฏิบัติการด(านการเงินด(วย

วิธีอิเล็กทรอนิกสB (BOT-EFS) เพื่อรองรับการทําธุรกรรมทางการเงิน                                                            

2) วัตถุประสงค7  เพื่อจัดสร(างศูนยBปฏิบัติการด(านการเงินด(วยวิธีอิเล็กทรอนิกสB (BOT-EFS) เพื่อรองรับการทําธุรกรรมทางการเงินด(วยวิธีอิเล็กทรอนิกสB (BOT-EFS)      . 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. จัดทําศูนยBปฏิบัติการด(าน
การเงินด(วยวธิี
อิเล็กทรอนิกสB (BOT-EFS) 

                            

2. จัดหาอปุกรณBเครื่อง
คอมพิวเตอรB ระบบ
เครือข�าย และอุปกรณBที่
เกี่ยวข(องกับการฝ�กอบรม 

                            

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

5) ผู;รับผิดชอบโครงการ 
1. ชื่อ  นางสุณี เอกสมทราเมษฐB                                                . ตําแหน�ง  ผู(อํานวยการสํานักจัดการหนี้ 2                                         .
หน�วยงาน  สํานักจัดการหนี้ 2                                                                                                                                                      . 
โทรศัพท7  0-2265-8050 ต�อ 5400                                            .  Email  sunee@pdmo.go.th                                                   .

2. ชื่อ 
 นายเอกราช เขื่อนขันธBสถิตยB                                           . ตําแหน�ง  ผู(อํานวยการสํานักจัดการหนี้ 1                                         .

หน�วยงาน  สํานักจัดการหนี้ 1                                                                                                                                                      . 
โทรศัพท7  0-2265-8050 ต�อ 5300                                            .  Email  ekaraj@pdmo.go.th                                                   . 
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ยุทธศาสตร7ที่ 5 : พัฒนาบุคลากรให>มีสมรรถนะด>านเทคโนโลยีดิจิทัล  

กระบวนงานสําคัญ ด>านการพัฒนาบุคลากร 

5.1 โครงการฝEกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู>เชี่ยวชาญด>าน Data Analytics (สป.กค.) 

1) หลักการและเหตุผล 

กระทรวงการคลังเป�นหน�วยงานหลักในการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจด!านการเงินการคลังของประเทศ และเป�นศูนย%กลางฐานข!อมูลกลางด!านเศรษฐกิจการเงินการคลัง
ที่มีขนาดใหญ�  เพื่อให!บุคลากรของกระทรวงการคลังมีความรู!ความเข!าใจในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จึงต!องมีการเสริมสร!างความเข!าใจในหลักการ และองค%ประกอบต�าง ๆ 
ของการบริหารจัดการข!อมูลที่มีขนาดใหญ� (Big Data) ที่มีความหลากหลายได!อย�างเป�นระบบ  เรียนรู!กระบวนการวิเคราะห%ข!อมูลเชิงลึก (Data Analytics) เพื่อนําไปใช!ประโยชน%
ได!อย�างมีประสิทธิภาพ 

2) วัตถุประสงค7 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให�เป�นผู�เชี่ยวชาญมีความรู�ความเชี่ยวชาญด�านเทคโนโลยีดิจิทัลเฉพาะด�าน ที่มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอรองรับกับภารกิจ 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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
ทําหนังสือตอบ
รับ 

                            

4.ดําเนินการ
โครงการ
ฝIกอบรม 

                            

5.รายงานและ
ประเมินผล
โครงการ 
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช>) 

เงินงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 

5) ผู>รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ%เสถียร ตําแหน�ง  ผู!อํานวยการศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน�วยงาน  ศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทรศัพท7  02-126-5900  ต�อ 3405, 3212 Email  
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5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด>านเทคโนโลยีดิจทิัล (สป.กค.) 

1) หลักการและเหตุผล 
ในปTจจุบันความก!าวหน!าทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย�างรวดเร็วและก!าวกระโดด โดยมีการมุ�งเน!นการพัฒนาไปสู�เทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงการคลังเป�นหน�วยงานหลัก

ในการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงต!องมีการพัฒนาบุคลากรให!มีความรู! ความสามารถ ทักษะการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
สามารถนําไปปรับใช!หรือประยุกต%ใช!ให!เกิดประโยชน%ในการปฏิบัติงาน หรือการให!บริการ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในสายวิชาชีพด!านเทคโนโลยีดิจิทัลให!ก!าวทันเทคโนโลยีใหม� ๆ   

2) วัตถุประสงค7 
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังให�มีความรู�ความสามารถด�านเทคโนโลยีดิจิทัล ให�สามารถปฏิบัติงานได�อย/างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเตรียมบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานด�านอื่น ให�มีความรู�ทางด�านเทคโนโลยีดิจิทัล และพร�อมที่จะปฏิบัติงานกับโปรแกรมการทํางาน และเครื่องคอมพิวเตอร4ได�ในอนาคต 
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู�ให�กับบุคลากรทางด�านเทคโนโลยีดิจิทัล  ให�สามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช�ในการปรับปรุง และพัฒนางานให�มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4. เพื่อเผยแพร/ความรู� ทางวิชาการด�านเทคโนโลยีดิจิทัลให�กับทุกส/วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
5. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ให�พัฒนาความสามารถรองรับแผนแม/บทเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทยต/อไป 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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
ทําหนังสือตอบ
รับ 

                            

4.ดําเนินการ
โครงการ
ฝIกอบรม 

                            

5.รายงานและ
ประเมินผล
โครงการ 

                            

4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช>) 

เงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
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5) ผู>รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ%เสถียร ตําแหน�ง  ผู!อํานวยการศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน�วยงาน  ศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทรศัพท7  02-126-5900  ต�อ 3405, 3212 Email  
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5.3 โครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู�เชี่ยวชาญดิจิทัลยุค Digital Economy (สป.กค.) 

1) หลักการและเหตุผล 

กระทรวงการคลังเป�นหน�วยงานหลักในการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจด!านการเงินการคลังของประเทศ และเป�นศูนย%กลางฐานข!อมูลกลางด!านเศรษฐกิจการเงินการคลัง 
ที่มีขนาดใหญ�  เพื่อให!บุคลากรของกระทรวงการคลังมีความรู!ความเข!าใจในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จึงต!องมีการเสริมสร!างความเข!าใจในหลักการ และองค%ประกอบต�าง ๆ 
ของการบริหารจัดการข!อมูลที่มีขนาดใหญ�และมีความหลากหลายได!อย�างเป�นระบบ  เรียนรู!กระบวนการวิเคราะห%ข!อมูลขนาดใหญ� เพื่อนําไปใช!ประโยชน%ได!อย�างมีประสิทธิภาพ 

2) วัตถุประสงค7 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให�เป�นผู�เชี่ยวชาญมีความรู�ความเชี่ยวชาญด�านเทคโนโลยีดิจิทัลเฉพาะด�าน ที่มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอรองรับกับภารกิจ 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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
ทําหนังสือตอบ
รับ 

                            

4.ดําเนินการ
โครงการ
ฝIกอบรม 

                            

5.รายงานและ
ประเมินผล
โครงการ 
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช>) 

เงินงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 

5) ผู>รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ%เสถียร ตําแหน�ง  ผู!อํานวยการศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน�วยงาน  ศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทรศัพท7  02-126-5900  ต�อ 3405, 3212 Email  
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5.4 โครงการพัฒนาทักษะด>านดิจิทัล (Skill Set) ของข>าราชการและบุคลากร กรมธนารักษ7 (กรมธนารักษ7) 

1) หลักการและเหตุผล 

ด!วยกรมธนารักษ%ได!ตระหนักเล็งเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่จะนําพาหน�วยงาน ก!าวสู�ธนารักษ% 4.0 มีพลังขับเคลื่อนภารกิจด!านนวัตกรรม 
(Innovation Driven Mission) ซึ่งเป�นส�วนหนึ่งในการเตรียมความพร!อมให!กับประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให!มีศักยภาพพร!อมแข�งขัน ซึ่งเป�นที่ปฏิเสธไม�ได!ว�าการที่
จะประสบความสําเร็จในเรื่องดังกล�าวได!นั้น กรมธนารักษ%จําเป�นต!องพัฒนาศักยภาพด!านดิจิทัลของบุคลากรให!สามารถปฏิบัติงานรองรับภารกิจได!อย�างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นกรมธนารักษ%จึงมีความจําเป�นอย�างยิ่งยวดที่จะต!องเร�งรัดพัฒนาทักษะบุคลากรของกรมธนารักษ%โดยเร็วต�อไป 

2) วัตถุประสงค7 
         เพื่อพัฒนาทักษะด!านดิจิทัล (Skill Set) ของข!าราชการและบุคลากรกรมธนารักษ%อย�างเป�นระบบเพื่อรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว 

3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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
ภาครัฐเข!ามา
ช�วย
ดําเนินการ
วิเคราะห%
ออกแบบ
แผนพัฒนา
บุคลากรด!าน
ไอที 5 ปc 

                            

๒. ดําเนินการ
ทางพัสดุ  

                            

3. บริษัท
คู�สัญญา
ดําเนินการ 

                            

4. ตรวจรับ
งาน 
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4) งบประมาณ (วงเงินและแหล�งเงินที่ใช>) 

 วงเงิน 7,000,000 บาท 

 แหล�งเงิน เงินงบประมาณประจําปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5) ผู>รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ นายพรชัย  ควรประเสริฐ ตําแหน�ง ผู!อํานวยการศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน�วยงาน ศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมธนารักษ% กระทรวงการคลัง 
โทรศัพท7 ๐-๒๖๑๘-๖๓๓๘ Email pornchaiku@treasury.go.th 
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5.5 โครงการจัดทําห>องปฏิบัติการ GFMIS-TR Training center (สบน.)                                                                                        . 
1) หลักการและเหตุผล ในปc 2563 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการย!ายสํานักงานใหม�  ซึ่งไม�มีสถานที่รองรับการอบรมจึงต!องสร!างห!องปฏิบัติการ GFMIS-TR 

Training center เพื่อรองรับการฝIกอบรมให!แก�หน�วยงานภายใน/ภายนอก                              
2) วัตถุประสงค7  จัดหาห!องปฏิบัติการ GFMIS-TR Training center เพื่อรองรับการฝIกอบรมให!แก�หน�วยงานภายใน/ภายนอก ณ อาคาร สบน. (ใหม�)  สามารถรองรับผู!เข!ารับ

การฝIกอบรมไม�น!อยกว�า 70 คน                                       
3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ป)งบประมาณ 2560 ป)งบประมาณ 2561 ป)งบประมาณ 2562 ป)งบประมาณ 2563 ป)งบประมาณ 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. จัดทําห!องปฏิบัติการ 
GFMIS-TR Training 
center  

                            

2. จัดหาอปุกรณ%เครื่อง
คอมพิวเตอร% เครือข�าย และ
อุปกรณ%ที่เกี่ยวข!อง 

                            

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

5) ผู>รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ  นางสาววราภรณ%  ปTญญศิริ                                               . ตําแหน�ง  ผู!อํานวยการศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศ                                .
หน�วยงาน  ศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                             .
โทรศัพท7  0-2265-8050 ต�อ 5200                                            .  Email  waraporn@pdmo.go.th                                              . 

 
 


