บนทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ โทร. ๔๓๓๕
ที่ กค ๐๔๑๓.๒/๑^E3
วันที่ ‘ไร]dT เมษายน๒๔๖๒
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒;

(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๔๖๑ - มีนาคม ๒๔๖๒)
เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผ่านรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (นางภัทรพร วรทรัพุย์)
. ,1
ตามที่อธิบดีฯ ได้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒๒๔๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง และเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง
รายงานความคืบห้น้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการชองกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒
เป็นประจำทุกเดือน 'นั้น
กองยุทธศาสตร์และแผนงานขอเรียนว,า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ มีโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการข่องกรมบัญชีกลาง จำนวน ๔๗ โครงการ ประกอบด้วยโครงการสำคัญ จำนวน
๓๗โครงการ'และโครงการสนับสนุน.จำนวน ๑๐ โครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ .
๑. โครงการที่ดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว^จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๐
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๐^
๒.๑■ ดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๓๒โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๙ 1/ ’
๒.๒ดำเนินงานไดเร็วกว่าแผนทีกำหนดไว้ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นรอยละ ๒.๑๓ (X
๒.๒ดำเนินงานได้ช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๓โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๘ จำแนกเป็น
โครงการสำคัญ ๒โครงการ และโครงการสนับสนุน ๑ โครงการ
.
โครงการสำคัญ
(M/U,๐โ(พร์
๙',Dมั^ น่ ๖ป ^11^0
-โครงการปรับปรุงร^เบยบการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการที่ไม่ต้องนำส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๒ และที่แกํไขเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดำเนินการปรับปรุงร่างระเบียบฯ
~ ‘
-โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับ
ตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศอื่นใดหรือบุคคลใด
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ-พ.ศ.๒๔๐๒ และที่แกไชเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเสนอ
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากอธิบดีฯ
ทั้งนี้ จากการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทราบว่าโครงการสำคัญทั้ง ๒•โครงการด้งกล่าว จะสามารถดำเนินการ
ได้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๔๖๒y / *
โครงการสนับสนุน
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบสำนวนให้กับเจ้าหน้าที่กองละเมิด
และแพ่งเชิงปฏิบัติการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดวันจัดอบรมที่เหลือ จำนวน ๔ ครั้ง ให้ครบ'และจะรายงาน
ผลการจัดอบรมให้ผู้อำนวยการกองละเมิดและแพ่งทราบ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
a

‘พ

(นางสาวนวพร จันทร์เพ็ญ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ;

สรุปผลความคืบหน้าผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการของกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการสาคัญ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
และโครงการสนับสนุน ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 - 2
ยุทธศาสตร์

โครงการ
ทั้งหมด

ผลการดาเนินงาน
โครงการที่แล้วเสร็จ/ยุติโครงการ
โครงการที่อยูร่ ะหว่าง

ด้าน
(ต.ค. 61 - มี.ค. 62)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลือ่ นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย (Fiscal Stimulus)
ด้านที่ 1 ด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
2
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารเงินคงคลังและพัฒนาระบบการคลัง
3
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
1
ด้านที่ 4 ด้านกฎหมายการคลัง
10
7
ด้านที่ 5 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5.1 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐภายในประเทศ
2
5.2 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างประเทศ
2
ด้านที่ 6 ด้านบัญชีภาครัฐ
4
ด้านที่ 7 ด้านการตรวจสอบภายใน
3
1
รวม
27
8
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การปรับภาวะการคลังให้เข้าสูส่ มดุล (Fiscal Consolidation)
ด้านที่ 1 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1.1 ด้านการค่าตอบแทนและประโยชน์เกือ้ กูล
1
1.2 ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล
1
ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาและบริหารระบบเศรษฐกิจการคลังส่วนภูมิภาค
2
ด้านที่ 3 ด้านละเมิดและแพ่ง
3.1 ด้านละเมิดและแพ่ง
1
3.2 ด้านคดี
1
ด้านที่ 4 ด้านเงินนอกงบประมาณ
1
ด้านที่ 5 ด้านลูกจ้าง
3
ด้านที่ 6 ด้านการอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
1
1
รวม
11
1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร (Strengthen the CGD Organization)
ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
7
2
ด้านที่ 2 ด้านการจัดการสารสนเทศ
2
รวม
9
2
รวมทั้งหมด
47
11

ร้อยละเฉลีย่

ดาเนินการ

ดาเนินงาน

2
3
1
3

39.50
34.00
58.00
91.00

2
2
4
2
19

60.00
65.00
49.75
71.00
58.53

1
1
2

40.00
40.00
63.50

1
1
1
3
10

76.00
45.00
71.00
50.00
100.00
60.69

5
2
7
36

66.57
38.50
52.54
57.25

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการของกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
โครงการสาคัญ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
และโครงการสนับสนุน ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 - 2

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังทีข่ บั เคลื่อนการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจไทย (Fiscal Stimulus)
ด้านที่ 1 ด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
โครงการสาคัญ
1.1 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพงบเบิกจ่าย
การเร่งการใช้จ่ายเงินภาครัฐให้เข้าสู่ระบบ
1. คณะทางานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
เพือ่ การลงทุน (ส่วนราชการ)
เศรษฐกิจ และดาเนินการเชิงรุกที่จะสนับสนุน
พ.ศ. 2562 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปัญหา
ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถดาเนินการ
อุปสรรคของส่วนราชการต่าง ๆ ส่งให้ กรจ. เพือ่ รวบรวมเสนออธิบดีฯ เป็นประจาทุกเดือน
ตามแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. รายงานผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งภาพรวมของประเทศ
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการคลังทราบเป็นประจาทุกเดือน
3. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 -

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

9

46

13

33

ขอปรับแผนการดาเนินงาน เนื่องจากมีข้อขัดข้อง
เรื่องรหัสพืน้ ที่ของ ปค. ไม่ครอบคลุม อปท. ทุกแห่ง
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
(นางญาณี แสงศรีจันทร์) ได้ให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 (ตามหนังสือ กงบ. ที่
กค 0411.7/173)

5

50

ขอปรับแผนการดาเนินงาน เนื่องจากการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ มีรายละเอียด
ค่อนข้างมาก ทาให้ต้องใช้ระยะเวลาในการออกแบบ
ระบบงาน (Prototype) ทั้งนี้ รองอธิบดีฯ
(นางภัทรพร วรทรัพย์) ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่

29 มีนาคม 2562 ใช้จ่ายภาพรวม จานวน 1,765,892.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.86 ของวงเงินงบประมาณ
3,000,000 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จานวน 352,512.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.57 ของวงเงินรายจ่าย

ลงทุน จานวน 645,945.62 ล้านบาท
1.2 โครงการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการ

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารเงินคงคลังและพัฒนาระบบการคลัง
โครงการสาคัญ
2.1 โครงการระบบจ่ายเงินของส่วนราชการ
การบริหารเงินคงคลังและการบริหารเงินสด
ให้ข้าราชการโดยใช้วธิ โี อนเงินผ่านระบบ
ให้เพียงพอและเหมาะสมสาหรับความต้องการ
e-Form กรณีการเดินทางไปราชการ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยคานึงถึง
ภาระดอกเบีย้ ของรัฐด้วย

ดาเนินการจ่ายเงินเบีย้ ความพิการ และเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดังนี้
1. ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ เตรียมข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าระบบ (หน่วยงานเจ้าของสวัสดิการ
กม. ศทส. และกรมการปกครอง (ปค.))
2. จัดทาโครงสร้างรหัสหน่วยงาน
3. ทดสอบระบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาระบบแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบระบบ

1

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

18 มีนาคม 2562 (ตามหนังสือ กงค. ที่
กค 0403.2/64)
2.2 โครงการระบบการรับชาระเงินกลาง
ของการบริการภาครัฐ (e-Payment Portal
of Government)

อยู่ระหว่างจัดทาร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบตั ิงาน

โครงการสนับสนุน
2.3 โครงการจัดทาแผนการบริหารเงินคงคลัง
เพือ่ ใช้ในการบริหารเงินคงคลัง

รายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส
1. จัดทาแผนการบริหารเงินคงคลัง
2. ปรับแผนการบริหารเงินคงคลัง โดยติดตาม วิเคราะห์ และเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของข้อมูล
เงินสดรับ เงินสดจ่าย และการกู้เงินจริงกับประมาณการ
3. รายงานผลการรับ - จ่ายเงินสด และฐานะเงินคงคลังบัญชีที่ 1 พร้อมทั้งคาดการณ์เงินสดรับ - เงินสดจ่าย
และฐานะเงินคงคลังบัญชีที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นรายเดือน เสนออธิบดีฯ เพือ่ ทราบ

ด้านที่ 3 ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
โครงการสาคัญ
3.1 โครงการจัดทาระบบบริหารการเงินการคลัง
การพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(New GFMIS Thai)
ให้มีความครอบคลุม ต่อเนื่อง
และสามารถเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น
ด้านที่ 4 ด้านกฎหมายการคลัง
โครงการสาคัญ
4.1 โครงการยกร่างระเบียบการเบิกจ่าย
เงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ....

การกาหนดกฎหมายและระเบียบการคลัง
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี
การกากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ
จะต้องเอื้ออานวยให้หน่วยงานภาครัฐ

1. ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารโครงการจัดทาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (Project Management Team : PMT) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
2. รวบรวมความต้องการ และออกแบบระบบ (Functional Design)

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ โดยได้
รับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงร่างระเบียบฯ เสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561

2

-

-

24

52
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58

-

100

ขอปรับแผนการดาเนินงาน เนื่องจากระบบ
ยังไม่ได้เริ่มใช้งาน ทาให้ไม่สามารถติดตาม
และประเมินผลการใช้งานได้ ทั้งนี้ รองอธิบดีฯ
(นางภัทรพร วรทรัพย์) ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่
18 มีนาคม 2562 (ตามหนังสือ กงค. ที่
กค 0403.2/64)

แผนงาน/โครงการ

4.2 โครงการยกร่างหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการเรียกให้หน่วยงานของรัฐ
นาเงินนอกงบประมาณที่เกินความจาเป็น
ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

4.3 โครงการปรับปรุงระเบียบการใช้จ่ายเงิน
ของส่วนราชการที่ไม่ต้องนาส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติ
วิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แก้ไขเพิม่ เติม
4.4 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิ
เกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รบั โดยมี
วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติวธิ กี าร
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
4.5 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิ
เกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รบั ในลักษณะค่าชดใช้
ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน
และจาเป็นต้องจ่ายเพือ่ บูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้
ได้ทรัพย์สินคืนมา ตามพระราชบัญญัติ
วิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แก้ไขเพิม่ เติม
4.6 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิ
เกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รบั ตามโครงการ
ช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ
องค์การระหว่างประเทศ อื่นใดหรือบุคคลใด
ตามพระราชบัญญัติวธิ กี ารงบประมาณ

กลยุทธ์

หรือส่วนราชการต่าง ๆ ในฐานะผู้ปฏิบตั ิ
มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้
ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน และต้องสอดคล้อง
กับการตรวจสอบผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้การพัฒนากฎ ระเบียบ
ด้านการเงินการคลังให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล
โดยเน้นความคล่องตัว และความรับผิดชอบ
(Accountability) ด้วยการมอบอานาจ
(Empowering) ให้หน่วยงานปฏิบตั ิเป็นสาคัญ
และกรมบัญชีกลางจะทาหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษา
ให้หน่วยงานของภาครัฐสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างถูกต้อง และมั่นใจ ตลอดจนการพัฒนา
ตลาดภาครัฐ (Government Market) รวมทั้ง
การให้สิทธิ/สัมปทานต่าง ๆ โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชน
ทั้งภายในและนอกประเทศ และส่งเสริม
ให้เกิดความโปร่งใส และการแข่งขันที่เป็นธรรม
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากยิ่งขึ้น

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างยกร่างหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกให้หน่วยงานของรัฐนาเงินนอก
งบประมาณที่เกินความจาเป็นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างระเบียบฯ

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั
10
40

20

80

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเร็วกว่าแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ 1 เดือน
โดยได้ดาเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิฯ และเสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2562

-

100

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเร็วกว่าแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ 1 เดือน
โดยได้ดาเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิฯ และเสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2562

-

100

ปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิฯ แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนออธิบดีฯ เพือ่ ให้ความเห็นชอบ

10

90

3

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

ขอปรับแผนการดาเนินงาน เนื่องจากต้องมี
การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ฯ
ดังกล่าวอย่างละเอียด ทาให้ต้องใช้ระยะเวลา
ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษา
ด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
(ร.ต.ท.หญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส) ได้ให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 (ตามหนังสือ กม.
ที่ กค 0402.3/-)
ช้ากว่าแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ 1 เดือน
เนื่องจากต้องมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับระเบียบฯ ดังกล่าวอย่างละเอียด ทาให้ต้องใช้
ระยะเวลาค่อนข้างมาก

ช้ากว่าแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ 1 เดือน
เนื่องจากต้องมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวอย่างละเอียด ทาให้ต้องใช้
ระยะเวลาค่อนข้างมาก

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
4.7 โครงการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการ
ในต่างประเทศ พ.ศ. ....

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นไปตามแผนการดาเนินการที่กาหนดไว้
โดยได้ดาเนินการยกร่างระเบียบฯ และเสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562

-

100

4.8 โครงการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบตั ิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ....

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2562 ซึ่งเร็วกว่าแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ 2 เดือน
โดยได้ดาเนินการยกร่างระเบียบฯ และเสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

-

100

4.9 โครงการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ รองจ่าย
ตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ พ.ศ. ....

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเร็วกว่าแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ 1 เดือน
โดยได้ดาเนินการยกร่างระเบียบฯ และเสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

-

100

4.10 โครงการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ....

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2562 ซึ่งเร็วกว่าแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ 2 เดือน
โดยได้ดาเนินการยกร่างระเบียบฯ และเสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

-

100

1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และเลือกสินค้าเข้าสู่ระบบ e-Market
2. รวบรวมข้อมูล เพือ่ กาหนดคุณลักษณะสินค้าที่จาเป็นของสินค้าที่เลือกเข้าระบบ e-Market
จานวน 20 สินค้า
3. จัดประชุมผู้ผลิตสินค้าที่เพิม่ สาหรับการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-Market เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

10

60

กาหนดขอบเขตของโครงการฯ และจัดทาสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
โครงการฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 รายงานการปรับปรุงบัญชีข้อมูลยา และรหัสยามาตรฐานของไทย ฉบับที่ 1
ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 และได้ส่งหนังสือให้ สล. ดาเนินการ
จ่ายเงินงานงวดที่ 1 แล้ว

10

60

ด้านที่ 5 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5.1 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐภายในประเทศ
โครงการสาคัญ
5.1.1 โครงการเพิม่ สินค้าและคุณลักษณะ
ของสินค้าสาหรับการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market : e-Market)
5.1.2 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาตามบัญชีข้อมูล
รายการยาและรหัสยาตามมาตรฐาน
ของไทยในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

การกาหนดกฎหมายและระเบียบการคลัง
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี
การกากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ
จะต้องเอื้ออานวยให้หน่วยงานภาครัฐ
หรือส่วนราชการต่าง ๆ ในฐานะผู้ปฏิบตั ิ
มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้
ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน และต้องสอดคล้อง
กับการตรวจสอบผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้การพัฒนากฎ ระเบียบ
ด้านการเงินการคลังให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล
โดยเน้นความคล่องตัว และความรับผิดชอบ
(Accountability) ด้วยการมอบอานาจ

4

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

(Empowering) ให้หน่วยงานปฏิบตั ิเป็นสาคัญ
และกรมบัญชีกลางจะทาหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษา
ให้หน่วยงานของภาครัฐสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างถูกต้อง และมั่นใจ ตลอดจนการพัฒนา
ตลาดภาครัฐ (Government Market) รวมทั้ง
การให้สิทธิ/สัมปทานต่าง ๆ โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชน
ทั้งภายในและนอกประเทศ และส่งเสริม
ให้เกิดความโปร่งใส และการแข่งขันที่เป็นธรรม
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากยิ่งขึ้น
5.2 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างประเทศ
โครงการสาคัญ
5.2.1 โครงการข้อตกลงคุณธรรม
(Integrity Pact)

5.2.2 โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
(Construction Sector Transparency
Initiative : CoST)

1. กนท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (ค.ป.ท.) ได้รวบรวมรายงาน
ผลการดาเนินงานประจาเดือนจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
จานวน 134 โครงการ
2. กรมบัญชีกลางได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้สังเกตการณ์ในอัตรา 5,000 ต่อคนต่อเดือน
จากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
จานวน 1,920,000 บาท และเบิกจ่ายค่าอบรมผู้สังเกตการณ์ จานวน 1,058,600 บาท
3. ประชุมคณะอนุกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ
มีมติเห็นชอบให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directions : IOD)
จัดทาหลักสูตรการอบรมผู้สังเกตการณ์และกาหนดแผนการจัดอบรมหลักสูตร Independent Observer
Program สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 และ 18 มีนาคม 2562
โดยมีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมอบรม จานวน 26 คน จากที่ส่งรายชื่อ จานวน 27 คน (ไม่เข้าอบรม
จานวน 1 คน เนื่องจากไม่สบาย)
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1. ในคราวประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้โครงการ CoST เข้าดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 17 วรรค 2
2. กนท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพือ่ ส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ พร้อมด้วย
คณะทางานตรวจสอบข้อมูล ผู้แทนสานักงานคลังเขต และสานักงานคลังจังหวัด ได้ทาการลงพืน้ ที่สุ่มตรวจ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้า ร.1 พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยอาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา (ระยะที่ 2) ของกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 พร้อมจัดเวทีรบั ฟังความคิดเห็น
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5

เร็วกว่าแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ 1 เดือน
เนื่องจากองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชั่น (ประเทศไทย)
ขอเบิกค่าตอบแทนผู้สังเกตการณ์ที่เข้าดาเนินงาน
ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการ
ข้อตกลงคุณธรรม ในเดือนมีนาคม 2562

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

จากประชาชนในพืน้ ที่
3. เผยแพร่ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST ผ่านทางเว็บไซต์ CoST Thailand
โดยปัจจุบนั มีโครงการก่อสร้างที่เปิดเผยข้อมูลที่เว็บไซต์ CoST Thailand แล้ว จานวน 223 โครงการ
ด้านที่ 6 ด้านบัญชีภาครัฐ
โครงการสาคัญ
6.1 โครงการกาหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่องรายได้
จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
6.2 โครงการปฏิรปู บัญชีภาครัฐ

โครงการสนับสนุน
6.3 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบบัญชีภาครัฐ

6.4 โครงการกาหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ
และพัฒนาศักยภาพผู้ทาบัญชีของหน่วยงาน
ของรัฐ

การกาหนดกฎหมายและระเบียบการคลัง
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี
การกากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ
จะต้องเอื้ออานวยให้หน่วยงานภาครัฐ
หรือส่วนราชการต่าง ๆ ในฐานะผู้ปฏิบตั ิ
มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้
ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน และต้องสอดคล้อง
กับการตรวจสอบผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้การพัฒนากฎ ระเบียบ
ด้านการเงินการคลังให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล
โดยเน้นความคล่องตัว และความรับผิดชอบ
(Accountability) ด้วยการมอบอานาจ
(Empowering) ให้หน่วยงานปฏิบตั ิเป็นสาคัญ
และกรมบัญชีกลางจะทาหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษา
ให้หน่วยงานของภาครัฐสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างถูกต้อง และมั่นใจ ตลอดจนการพัฒนา
ตลาดภาครัฐ (Government Market) รวมทั้ง
การให้สิทธิ/สัมปทานต่าง ๆ โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชน
ทั้งภายในและนอกประเทศ และส่งเสริม
ให้เกิดความโปร่งใส และการแข่งขันที่เป็นธรรม
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากยิ่งขึ้น

เสนอประเด็นปัญหาของมาตรฐานให้คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
พิจารณา

5

30

1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงิน การบันทึกบัญชี และรายงานการเงิน
ของหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบตั ิงานในระบบ GFMIS
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดทางบัญชี
3. ออกแบบ และกาหนดโครงสร้างผังบัญชีและโครงสร้างหน่วยงานที่นาเสนอรายงานใหม่
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รายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการจัดทาบัญชี และรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง
2. สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ เพือ่ จัดทาระบบบัญชีของกรมบัญชีกลาง
3. กาหนดระบบบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
4. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. จัดทาร่างหลักเกณฑ์ฯ (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)
2. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ และสรุป
ความเห็นในประเด็นที่สาคัญ เพือ่ ประกอบการแก้ไขร่างหลักเกณฑ์ฯ และคุณสมบัติของผู้ทาบัญชีหน่วยงาน
ของรัฐ
3. ปรับแก้หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐตามความเห็นของที่ประชุม
คณะกรรมการฯ และแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ฯ ที่แก้ไขแล้ว ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รวมทั้งปรับรายละเอียดของร่างหลักเกณฑ์ฯ เสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ
4. จัดทาโครงร่างหลักสูตรเพือ่ พัฒนาความรู้ผู้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
5. จัดประชุมหารือโครงร่างหลักสูตรเพือ่ พัฒนาความรู้ผู้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐกับผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เกี่ยวข้อง และปรับแก้ไขร่างหลักสูตรฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ
6. ศึกษาแนวทางการกาหนดค่าตอบแทนทางวิชาชีพบัญชีให้กับผู้ทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
6

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

แผนงาน/โครงการ

ด้านที่ 7 ด้านการตรวจสอบภายใน
โครงการสาคัญ
7.1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

7.2 โครงการกาหนดแนวปฏิบตั ิควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ

7.3 โครงการกาหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์
การบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ

กลยุทธ์

การกาหนดกฎหมายและระเบียบการคลัง
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี
การกากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ
จะต้องเอื้ออานวยให้หน่วยงานภาครัฐ
หรือส่วนราชการต่าง ๆ ในฐานะผู้ปฏิบตั ิ
มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้
ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน และต้องสอดคล้อง
กับการตรวจสอบผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้การพัฒนากฎ ระเบียบ
ด้านการเงินการคลังให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล
โดยเน้นความคล่องตัว และความรับผิดชอบ
(Accountability) ด้วยการมอบอานาจ
(Empowering) ให้หน่วยงานปฏิบตั ิเป็นสาคัญ
และกรมบัญชีกลางจะทาหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษา
ให้หน่วยงานของภาครัฐสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างถูกต้อง และมั่นใจ ตลอดจนการพัฒนา
ตลาดภาครัฐ (Government Market) รวมทั้ง
การให้สิทธิ/สัมปทานต่าง ๆ โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชน
ทั้งภายในและนอกประเทศ และส่งเสริม
ให้เกิดความโปร่งใส และการแข่งขันที่เป็นธรรม
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล (Fiscal Consolidation)
ด้านที่ 1 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1.1 ด้านค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
โครงการสาคัญ
1.1.1 โครงการระบบการกาหนดสานักงาน
การปฏิรปู ค่าใช้จ่ายของรัฐ โดยลดรายจ่ายประจา
ในพืน้ ที่พเิ ศษ
ที่ไม่จาเป็น และสนับสนุนการจัดงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนอย่างเพียงพอ โดยอยู่บนพืน้ ฐาน

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

1. คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561
2. คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานงวดที่ 3 โดยได้ทดสอบระบบงาน และมีข้อสังเกตให้บริษทั ฯ แก้ไข
ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษทั ฯ ดาเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจรับ

9

53

รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างกาหนดโครงร่างเนื้อหาของแนวปฏิบตั ิ
ควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
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ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ โดยได้
แจ้งเวียนมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ เรียบร้อยแล้ว
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562
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ศึกษา และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างวิเคราะห์ ออกแบบระบบ และกาหนด TOR
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หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

ของการไม่เป็นการรอนสิทธิเดิม และควรมีการ
ขยายสิทธิต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
วินัยทางการเงินการคลัง และมิให้เป็นข้อจากัด
ในด้านภาระงบประมาณ
1.2 ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล
โครงการสาคัญ
๑.2.1 โครงการปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข
เพือ่ ใช้สาหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของทางราชการ

1. รวบรวม และศึกษาข้อมูล
2. ประชุมคณะทางานพิจารณากาหนดรายการและอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพือ่ ใช้สาหรับการเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
2.1 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
2.2 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561
2.3 ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
2.4 ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
โดยได้มีการพิจารณาอัตราค่าบริการฯ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวทิ ยา หมวดย่อย
ค่าบริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทาร่างหลักเกณฑ์และเวียนร่างอัตราค่าบริการฯ
ให้คณะทางานฯ พิจารณาอีกครั้ง หากคณะทางานฯ เห็นชอบร่างอัตราค่าบริการฯ โดยไม่มีข้อแก้ไข จะเสนอ
อธิบดีฯ เพือ่ พิจารณาลงนามต่อไป

ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาและบริหารระบบเศรษฐกิจการคลังส่วนภูมภิ าค
โครงการสนับสนุน
รายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส
2.1 โครงการพัฒนาสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร
การพัฒนาและส่งเสริม โดยมุ่งเน้นบทบาท
1. หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ จัดทาร่างงบประมาณสาหรับดาเนินโครงการระบบสารสนเทศ
ระดับสูง (Comptroller General's
หน้าที่ของสานักงานคลังจังหวัดในการเป็น Chief
สาหรับผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง และรวบรวมข้อมูลครบ 6 ด้าน
Department Management Information
Financial Officer (CFO) ให้มีมาตรฐาน
2. นาเสนอเค้าโครงระบบ CGD MIS ครบ 6 ด้าน ต่อที่ประชุมคณะทางานดาเนินโครงการระบบสารสนเทศ
System : CGD MIS)
และได้รบั การยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
สาหรับผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง เพือ่ พัฒนาสู่การจัดทาระบบ CGD MIS
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐาน
3. ดาเนินการจัดทาระบบ CGD MIS ด้านบุคลากรและสวัสดิการภาครัฐ
การจัดทาข้อมูลและเพือ่ การติดตามและประมาณการ 4. ทดสอบการใช้งานในระบบฯ
เศรษฐกิจการคลังจังหวัด
2.2 โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
1. ศึกษา และพัฒนาแนวทางการจัดทาข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพือ่ การติดตามและประมาณการ
เพือ่ การติดตามและประมาณการเศรษฐกิจ
แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
การคลังจังหวัด
2. ทบทวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ในปีที่ผ่านมา ระบุปญ
ั หา
อุปสรรค พร้อมทั้งวางแผนการดาเนินการปรับปรุง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และกระบวนการดาเนินงาน
ตามแนวทางที่ศึกษา เพือ่ พัฒนางานให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

3. จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ และประมาณการเศรษฐกิจ
จากแบบจาลองเศรษฐกิจจังหวัด รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 18 มกราคม 2561 ให้บคุ ลากรสานักงาน
คลังจังหวัด และสานักงานคลังเขต
4. จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ตรวจสอบ ติดตาม และนาข้อมูลมาจัดทารายงานประมาณการ
เศรษฐกิจภูมิภาคปี 2562 ณ เดือนมกราคม 2562
5. จัดทาดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจ โดยใช้แบบสอบถามสานักงานคลังจังหวัดด้านเศรษฐกิจ เดือนธันวาคม
2561 และเดือนมกราคม - มีนาคม 2562
ด้านที่ 3 ด้านละเมิดและแพ่ง
3.1 ด้านละเมิดและแพ่ง
โครงการสนับสนุน
3.1.1 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบ
สานวนให้กับเจ้าหน้าที่กองละเมิดและแพ่ง
เชิงปฏิบตั ิการ

3.2 ด้านคดี
โครงการสนับสนุน
3.2.1 โครงการวิเคราะห์คาพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

การกากับและพัฒนางานที่เกี่ยวกับการพิจารณา
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยเน้นความรวดเร็ว โปร่งใส และมีแนวทาง
ดาเนินการที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ตลอดจนเร่งรัด
ผลการดาเนินคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับความรับผิด
ทางละเมิดของหน่วยงานภาครัฐ

จัดอบรมแล้วเสร็จ จานวน 11 ครั้ง

1. รวบรวมข้อมูล/คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด โดยจัดทาทะเบียนคุมโครงการ ประกอบด้วย ลาดับ
หมายเลขคดีแดง ผู้ฟอ้ งคดี ผู้ถูกฟ้องคดี ประเภทคดี ผู้วเิ คราะห์ ผลการวิเคราะห์ วันที่เผยแพร่ทางอินทราเน็ต
หรืออินเตอร์เน็ต โดยรวบรวมคาพิพากษาในคดีที่กองคดีรับผิดชอบและมีผลคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแล้ว
จานวน 112 คดี มี Soft File ที่สามารถดาเนินการวิเคราะห์ได้ทันที จานวน 75 คดี ที่เหลือต้องค้นหา
จากแฟ้มสานวนคดี
2. ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานโครงการศึกษาวิเคราะห์คาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ประกอบด้วย
คณะทางาน จานวน 12 คน โดยมีผู้อานวยการกลุ่มงานคดี 1 เป็นหัวหน้าคณะทางาน คาสั่งมีผลตั้งแต่วนั ที่
10 มกราคม 2562
3. จัดประชุมคณะทางานฯ เพือ่ วางแผนการดาเนินงานของโครงการฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุม 301
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ดาเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กาหนดไว้ 2 เดือน
เนื่องจากมีภารกิจอื่นที่ต้องดาเนินการ ขณะนี้
อยู่ระหว่างกาหนดวันจัดอบรมฯ จานวน 4 ครั้ง
ที่เหลือ และจะรายงานผลการฝึกอบรม
ต่อผู้อานวยการ กลพ. ต่อไป

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

4. จัดประชุมคณะทางานฯ เพือ่ กาหนดแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ นาคาพิพากษาที่พร้อมวิเคราะห์ จานวน 75 คดี
เข้ามาพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือก เพือ่ มอบหมายให้นิติกรดาเนินการวิเคราะห์ต่อไป
5. ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคดี
6. ทาหนังสือถึง ศทส. เพือ่ นาบทวิเคราะห์คาพิพากษา จานวน 4 คดี ลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง
ด้านที่ 4 ด้านเงินนอกงบประมาณ
โครงการสาคัญ
4.1 โครงการประเมินผลการดาเนินงาน
ทุนหมุนเวียน

ด้านที่ 5 ด้านลูกจ้าง
โครงการสาคัญ
5.1 โครงการสัญจรเพือ่ เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้าง
ให้แก่ส่วนราชการ

5.2 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิ
การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

5.3 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
ลูกจ้างประจาและกลุ่มบัญชีค่าจ้าง
ของลูกจ้างประจา

การกากับและพัฒนาระบบบริหารเงินนอก
งบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
การบริหารระบบลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
เพือ่ ให้มีมาตรฐานชีวติ ในภาพรวมที่ดียิ่งขึ้น

การกากับและพัฒนาระบบบริหารเงินนอก
งบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
การบริหารระบบลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
เพือ่ ให้มีมาตรฐานชีวติ ในภาพรวมที่ดียิ่งขึ้น

1. กาหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลประจาปีบญ
ั ชี 2563
2. จัดทาร่างบันทึกข้อตกลง และลงนามในบันทึกข้อตกลง ประจาปีบญ
ั ชี 2562
3. ประเมินผลการดาเนินงานงวดสิ้นปีบญ
ั ชี 2561

1. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. คัดเลือกส่วนราชการ/ประสานงานกับส่วนราชการตามที่กาหนด
3. ประชุมเจ้าหน้าที่ เพือ่ รวบรวมประเด็นและเนื้อหาในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารบุคคลฯ
และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รวบรวมข้อมูล และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา และวิเคราะห์ โดยจัดประชุมเพือ่ รับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562
3. จัดทา และเสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิฯ โดยรวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็นจากส่วนราชการ
มาปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิฯ
1. รวบรวมข้อมูล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา และวิเคราะห์หลักเกณฑ์ต่าง ๆ
3. จัดทา และเสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ พิจารณา
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หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

แผนงาน/โครงการ

ด้านที่ 6 ด้านอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
โครงการสาคัญ
6.1 โครงการสัมมนา/อบรมด้านการเงินการคลัง
และบัญชีภาครัฐ

กลยุทธ์

การกากับและพัฒนาระบบบริหารเงินนอก
งบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
การบริหารระบบลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
เพือ่ ให้มีมาตรฐานชีวติ ในภาพรวมที่ดียิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร (Strengthen the CGD Organization)
ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการสาคัญ
1.1 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมด้านความรู้
1. การส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ทักษะ และสมรรถนะ
ให้มีความทันสมัย คล่องตัว ปฏิบตั ิงาน
ด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยนาเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐมาใช้ในองค์กร
1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ เจ้าหน้าที่
2. การปรับโครงสร้างและส่งเสริม
ของกรมบัญชีกลางที่ปฏิบตั ิหน้าที่
ความก้าวหน้าของบุคลากรภายในองค์กร
ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างเป็นระบบ
3. การพัฒนาสื่อสารภายในองค์กร ให้เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว กระชับ และเน้นการมีส่วนร่วม
1.3 โครงการประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
ของทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุน
ตามภารกิจของกรมบัญชีกลางเชิงรุก
การดาเนินงานของสานักงานคลังจังหวัดให้เป็นไปด้วย
ความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และรองรับ
งานนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล กระทรวงการคลัง
กลุ่มภารกิจ

1.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งเร็วกว่าแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ 6 เดือน
โดยได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สาหรับ
ผู้ปฏิบตั ิงาน และหัวหน้างานแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2561 พร้อมทั้งจัดทารายงานค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการฝึกอบรม และสรุปผลการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรมแล้ว

-

100

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเร็วกว่าแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ 1 เดือน
โดยได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายสาหรับการปฏิบตั ิงาน และหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พร้อมทั้ง
จัดทารายงานค่าใช้จ่ายในการดาเนินการฝึกอบรม และสรุปผลการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรมแล้ว

-

100

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งช้ากว่าแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ 1 เดือน
เนื่องจากงบประมาณที่ขอจัดสรรไม่เพียงพอกับการดาเนินโครงการฯ จึงต้องขอจัดสรรงบประมาณเพิม่ เติม
ทั้งนี้ ได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ขออนุมัติโครงการ และดาเนินการตามโครงการ พร้อมทั้งสรุป
และประเมินผลโครงการฯ แล้ว

-

100

1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแผนประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งดาเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
1.1 Website จานวน 34 เรื่อง
1.2 Facebook จานวน 36 เรื่อง
1.3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในลิฟท์ ห้องน้า Infographic ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง จอ LCD
จานวน 17 เรื่อง
2. ติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข่าวจากสื่อต่าง ๆ เสนอกลุ่มผู้บริหารผ่านทางไลน์ สรุปข่าวประจาวัน
และอีเมล์ เป็นประจาทุกวัน

7

58

1. จัดทาหนังสือแจ้งเวียนหัวหน้า เลขานุการคณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หมวด 1 - 6 เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (หนังสือ
กพร. ที่ กค 0422/9 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562) พร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจในการประเมิน
สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562
2. หัวหน้าและเลขานุการคณะทางานฯ หมวด 1 - 6 ดาเนินการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

-

40
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หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

ผ่านระบบออนไลน์ https://awards.opdc.go.th/awardsregister เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
โดยมีผลการประเมินตนเองในเบือ้ งต้น เท่ากับ 436.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน อยู่ในระดับ
ราชการ 3.50
โครงการสนับสนุน
1.5 โครงการรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ครั้ง 5

รายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส
1. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง (ชุดกลาง) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เพือ่ พิจารณาร่างหลักเกณฑ์รางวัลฯ ครั้งที่ 6
ประจาปี 2562
2. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (ชุดใหญ่) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เพือ่ พิจารณาร่างหลักเกณฑ์
รางวัลฯ ครั้งที่ 6 ประจาปี 2562
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ครั้งที่ 5 ประจาปี 2561 โดยได้ลงนามในสัญญากับบริษทั โอเพ่น-มายด์ จากัด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
4. ดาเนินการเตรียมการจัดงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ครั้งที่ 5 ประกอบด้วย สถานที่ แนวคิด Theme จัดทาโล่รางวัล และรวบรวมเนื้อหาเพือ่ จัดทาหนังสือ เป็นต้น

1.6 โครงการคนดีบญ
ั ชีกลาง

1.7 โครงการ "ส่งตรงข่าวสารวินัย คุณธรรม
จริยธรรม"
ด้านที่ 2 ด้านการจัดการสารสนเทศ
โครงการสาคัญ
2.1 โครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
(Data Center) ของกรมบัญชีกลาง

1. การส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ให้มีความทันสมัย คล่องตัว ปฏิบตั ิงาน
ด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยนาเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐมาใช้ในองค์กร
2. การปรับโครงสร้างและส่งเสริม
ความก้าวหน้าของบุคลากรภายในองค์กร
อย่างเป็นระบบ
3. การพัฒนาสื่อสารภายในองค์กรให้เป็นไป

70

70

กาหนดแนวทางการคัดเลือกเสนออธิบดีฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างคัดเลือกตามแนวทางฯ
ที่กาหนด

20

50

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพือ่ จัดทาเนื้อหาเผยแพร่ประจาเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 และจัดส่งข้อมูล
ทางระบบ e-office/Intranet

8

48

งวดงานทั้งหมดมีจานวน 76 งวด เบิกจ่ายแล้ว จานวน 29 งวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. อาคารพักอาศัย ดาเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 4.97
1.1 หมวดงานโครงสร้าง ดาเนินงานโครงสร้างชั้นที่ 7 และดาดฟ้า
1.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม ดาเนินงานผนังก่ออิฐ ชั้นที่ 1 - ดาดฟ้า
1.3 หมวดงานระบบ ดาเนินงานติดตั้ง Pipe Valves and ETC ชั้น 1 - 2 ติดตั้งท่อสารทาความเย็น
และท่อ Drain ชั้น 1 - 2 ติดตั้งลิฟท์โดยสาร แผงสวิตซ์ไฟฟ้าประธานและแผงย่อย ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า
ติดตั้ง Raceway Conduit and Cable ชั้น 1 - 2
2. อาคารสานักงาน ดาเนินแล้วเสร็จ ร้อยละ 8.24
2.1 หมวดงานสถาปัตยกรรม ดาเนินงานผนังก่ออิฐ และงานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 1 - ดาดฟ้า พืน้ ผิว

10
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หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

ด้วยความรวดเร็ว กระชับ และเน้นการมีส่วนร่วม
ของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุน
การดาเนินงานของสานักงานคลังจังหวัดให้เป็นไป
ด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และรองรับ
งานนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล กระทรวงการคลัง
กลุ่มภารกิจ

2.2 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ร้อยละของความคืบหน้า
เดือน/ ยอดสะสม
ไตรมาส จนถึงเดือน/
ปัจจุบนั
ไตรมาส
ปัจจุบนั

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

ภายในอาคาร
2.2 หมวดงานระบบ ดาเนินงานติดตั้ง Pipe Valves and ETC ภายในชั้น 1 - 4 งานติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ติดตั้งท่อสารทาความเย็นและท่อ Drain งานติดตั้งท่อลม ลิฟท์โดยสาร ระบบควบคุม
การเข้า-ออก CCTV
2.3 หมวดงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร ติดตั้งแผงสวิตซ์ไฟฟ้ารองและแผงย่อย ติดตั้งท่อและรางเดินสายไฟฟ้า
3. อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ดาเนินแล้วเสร็จ ร้อยละ 57.90
3.1 หมวดงานโครงสร้าง ดาเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จ
3.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม ดาเนินงานติดตั้งประตูหน้าต่าง และทาสีภายใน-นอก อาคาร
3.3 หมวดระบบดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภยั ดาเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้าดับเพลิง
3.4 หมวดงานติดตั้งรบบระบายอากาศ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
3.5 หมวดงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร ดาเนินงานติดตั้ง Lighting Fixtures Switch and Outlets
ติดตั้งระบบ Grounging System
3.6 หมวดงานระบบ ติดตั้งระบบโทรศัพท์และสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ระบบเสียง ประกาศเรียก ระบบควบคุมการเข้า - ออก ทีววี งจรปิด ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ และระบบ
รักษาความปลอดภัยทั้งภายใน - ภายนอกอาคาร
1. ดาเนินการลงนามสัญญาซื้อ
2. อยู่ระหว่างการตรวจสเปคเครื่อง และจัดส่งเครื่องให้ส่วนภูมิภาคตามงวดงานที่ 1 และงวดงานที่ 2
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27

ขอปรับแผนการดาเนินงาน เนื่องจากการจัดสรร
งบประมาณ และการลงนามในสัญญาไม่เป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาฯ นายเกียรติณรงค์
วงศ์น้อย ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม
2562 (ตามหนังสือ ศทส. ที่ กค 0417.1/280)

