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 บทที่ ๑ บทนํา 
 
1. ข9อมูลพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2545 
กําหนดให% สคร. มีฐานะเป(นหน)วยงานระดับกรม อยู)ภายใต%สังกัดกระทรวงการคลัง โดยได%ก)อต้ังมาแล%ว 
ถึงป3จจุบันเป(นเวลา 17 ป7   

 

1.1 ภารกิจ (Mission) 
บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย9ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการ

การกํากับดูแล การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร%างมูลค)าเพ่ิม
ให%แก)ทรัพย9สินของรัฐ พร%อมท้ังส)งเสริมและสนับสนุนการให%เอกชนร)วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 

1.๒ พันธกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate)  
กฎกระทรวงแบ)งส)วนราชการ สคร. กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ (กฎกระทรวงฯ) กําหนด

อํานาจหน%าท่ีของ สคร. ดังนี้ 
๑) เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการท่ีเก่ียวกับการบริหารและพัฒนา

รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย9ของรัฐ 
๒) กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให%มีการดําเนินงานที่สอดคล%อง 

กับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
๓) ให%คําปรึกษา เสนอแนะ และให%ความช)วยเหลือด%านวิชาการของการบริหารและพัฒนา

องค9กรแก)รัฐวิสาหกิจ 
๔) ดําเนินการบริหารหลักทรัพย9ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการท่ีรัฐถือหุ%นตํ่ากว)าร%อยละห%าสิบ

ของทุนท้ังหมด 
๕) ดําเนินการเก่ียวกับการให%เอกชนร)วมลงทุนในกิจการภาครัฐ 
๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให%เป(นอํานาจหน%าท่ีของสํานักงาน หรือตามท่ี

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

1.3 วิสัยทัศนF (Vision)  
“เป(นเสาหลักด%านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย9ของรัฐ และการร)วมลงทุนระหว)างภาครัฐ 

และเอกชน เพ่ือการพัฒนาอย)างยั่งยืน”  

 
 

/1.4 ยุทธศาสตรF... 

หลักทรัพยFของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ

การรJวมลงทุน
ระหวJางภาครัฐ

และเอกชน
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1.4 ยุทธศาสตรF (Strategy) 
เพ่ือให%การดําเนินการสําเร็จตามท่ีกําหนดไว%จึงกําหนดยุทธศาสตร9 ๕ ด%าน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร9ท่ี ๑ พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให%มีคุณภาพและสามารถ

เติบโตได%อย)างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร9ท่ี ๒ บริหารจัดการหลักทรัพย9ของรัฐอย)างเป(นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก  

และเกิดประโยชน9สูงสุดแก)ประเทศ 
ยุทธศาสตร9ท่ี ๓ ส)งเสริมและสนับสนุนให% เอกชนร)วมลงทุนในกิจการของรัฐได%อย)าง 

มีประสิทธิภาพ คุ%มค)าในการดําเนินกิจการ มีความโปร)งใส เชื่อถือได% และได%รับการยอมรับจากทุกภาคส)วน 
ยุทธศาสตร9ท่ี 4 พัฒนาบุคลากร สคร. ให%สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได%ตามเปOาหมาย 

และมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร9ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให%สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร9และสามารถเชื่อมโยงกับหน)วยงานภายนอกได%อย)างมีประสิทธิภาพ 
 

1.5 กรอบแนวคิดการพัฒนาองคFกร 
สคร. ได%มีกรอบแนวคิด สคร. 4.0 (SEPO 4.0+) สําหรับป7 2560 - 2564 ซ่ึงเป(นการน%อมนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการสําคัญของยุทธศาสตร9ชาติ 20 ป7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห)งชาติ ฉบับท่ี 12 ไทยแลนด9 4.0 และยุทธศาสตร9กระทรวงการคลัง มาใช%เป(นกรอบแนวคิดในการพัฒนา
ยุทธศาสตร9 SEPO 4.0+ ประกอบด%วย 5 หลักการสําคัญ ได%แก)  

1) Strategy คือ การขับเคลื่อนงานโดยยึดเปOาหมายเชิงยุทธศาสตร9 โดยมียุทธศาสตร9 
ด%านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย9ของรัฐ และการร)วมลงทุนระหว)างภาครัฐและเอกชน ท่ีชัดเจนและสอดคล%อง 
กับยุทธศาสตร9ชาติ 20 ป7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ ฉบับท่ี 12 ไทยแลนด9 4.0 และยุทธศาสตร9
กระทรวงการคลัง 

2) Efficiency คือ การพัฒนางานด%วยประสิทธิภาพอย)างต)อเนื่อง ซ่ึงจะเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาระบบการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยเน%นธรรมาภิบาล  
มีกระบวนการด%านหลักทรัพย9ของรัฐและการร)วมลงทุนระหว)างภาครัฐและเอกชนท่ีชัดเจนและกระชับ 
ขับเคลื่อนด%วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และนวัตกรรมท่ีสอดรับกับไทยแลนด9 4.0  

3) Partnership คือ การสร%างความร)วมมือกับทุกภาคส)วนในการทํางาน เน%นกลไกประชารัฐ 
สร%างความร)วมมือระหว)างรัฐ เอกชน และประชาชน 

4) Organization คือ การพัฒนาองค9กรและบุคลากรให%มีความสามารถ โดยนําหลักการ 
SAMART มาใช%พัฒนาองค9กร ได%แก) Skill - Attitude - Morality - Appearance - Reliability - Teamwork 
และมีความสุข ปรับปรุงกระบวนงานให%กระชับ สอดรับกับนโยบายไทยแลนด9 4.0 “Do Less For More” 
ขับเคลื่อนด%วย IT และนวัตกรรม  

5) + (Plus) คือ การสร%างให% สคร. เป(นองค9กรคุณธรรม 
 

/1.6 โครงสร9าง... 
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กองส�งเสริมการใหเอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

ข9าราชการ 172 คน

ลูกจ9างประจํา 1 คน

พนักงานราชการ 30 คน

ลูกจ9างช่ัวคราว 50 คน

1.6 โครงสร9าง สคร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
      
1.7 จํานวนอัตรากําลัง 

 
 

 
 
 
 
 

 
      ข%อมูล ณ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

 
 

/2. วิสัยทัศนF... 

ผูอํานวยการ สคร. 

กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ�มตรวจสอบภายใน 

ท่ีปรึกษาดานการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ท่ีปรึกษาดานการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

รองผูอํานวยการ สคร. รองผูอํานวยการ สคร. 
 

สํานักงานเลขานกุารกรม ศูนย,เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๑ สํานักกฎหมาย 
 

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒ สํานักบริหารหลักทรัพย,ของรัฐ 
 

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓ สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ 
 

สํานักกํากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
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2. วิสัยทัศนFและยุทธศาสตรFดิจิทัล สคร. 
2.1 พันธกิจของศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) 

กฎกระทรวงฯ กําหนดอํานาจหน%าท่ีของ ศทส. ดังนี้ 
๑) เป(นศูนย9ดําเนินการเก่ียวกับข%อมูลสารสนเทศด%านรัฐวิสาหกิจ 
๒)  จัดทําแผนแม)บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน ตลอดจนบริหาร

จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน ให%สอดคล%องกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง 

๓) วางแผน พัฒนาและบริหารจัดการโครงการส)วนขยายระบบงานของระบบบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส9 เพ่ือรองรับข%อมูลรัฐวิสาหกิจ 

๔)  สนับสนุน ให%คําปรึกษาแนะนํา และฝzกอบรมเก่ียวกับการนําระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส9 เพ่ือรองรับข%อมูลรัฐวิสาหกิจให%แก)รัฐวิสาหกิจ ส)วนราชการ และเจ%าหน%าท่ี 
ของสํานักงานท่ีเก่ียวข%อง 

๕) ปฏิบัติงานร)วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน)วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข%อง หรือท่ีได%รับ
มอบหมาย 

2.2 วิสัยทัศนF (Vision) 
“เป(นศูนย9บริการข%อมูลด%านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย9ของรัฐ และการให%เอกชนร)วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐ พร%อมท้ังยกระดับขีดความสามารถ ของ สคร. ด%วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

 
 

2.๓ ยุทธศาสตรFดิจิทัล สคร. 
เพ่ือให%บรรลุวิสัยทัศน9ดิจิทัล สคร. ศทส. ได%กําหนดยุทธศาสตร9ไว% ๓ ยุทธศาสตร9 ได%แก) 
ยุทธศาสตรFท่ี ๑ “พัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานทางด%านเทคโนโลยีสารสนเทศให%มีความทันสมัย  

มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต%องการใช%งาน” 
เปOาประสงค9 มีโครงสร%างพ้ืนฐานสารสนเทศท่ีเพียงพอและพร%อมใช%งาน 
 
 

 
 
 
 

/กลยุทธ9... 
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กลยุทธ9 
1) จัดให%มีอุปกรณ9คอมพิวเตอร9 อุปกรณ9เครือข)าย และซอฟต9แวร9 ท่ีพร%อมใช%งาน 
2) จัดให%มีระบบบริหารจัดการ ควบคุม และปOองกันการเข%าถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และเครือข)าย สคร. 
3) สร%างความเชื่อม่ันในการใช%เทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส9 
ยุทธศาสตรFท่ี ๒ “พัฒนาและบริหารจัดการฐานข%อมูลด%านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย9ของรัฐ  

และการให%เอกชนร)วมลงทุนในกิจการของรัฐ และบูรณาการฐานข%อมูลด%วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
เปOาประสงค9 มีระบบและฐานข%อมูลด%านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย9ของรัฐ และการให%เอกชน 

ร)วมลงทุนในกิจการของรัฐท่ีเพียงพอ ถูกต%อง ครบถ%วน 
กลยุทธ9 
1) พัฒนาระบบจัดการฐานข%อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE และ PFMS-SOE) ให%เป(นระบบ

ท่ีใช%งานง)าย (User Friendly) และมีข%อมูลท่ีจําเป(นต)อการตัดสินใจของทุกหน)วยงานท่ีต%องใช%ข%อมูลรัฐวิสาหกิจ 
เพ่ือรองรับการเป~ดเผยข%อมูลแก)สาธารณะ (Open Data) 

2)  พัฒนาฐานข%อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพย9ของรัฐและการร)วมลงทุนระหว)าง
ภาครัฐและเอกชนท่ีจําเป(นต)อการตัดสินใจของทุกหน)วยงานท่ีต%องใช%ข%อมูล เพ่ือรองรับการเป~ดเผยข%อมูล 
แก)สาธารณะ (Open Data) 

๓) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดการ จัดเก็บ รักษา และสืบค%นข%อมูลท่ีใช%งานง)าย 
เอ้ือประโยชน9ต)อการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรFท่ี ๓ “พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ด%วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
เปOาประสงค9 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน และลดข้ันตอน 

การปฏิบัติงาน 
กลยุทธ9 
1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ สคร. ในการสื่อสารและทํางาน

ร)วมกัน 
2) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือทดแทนกระบวนการทํางาน

ของ สคร. 
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามงานโครงการ งานประจํา และการเบิกจ)าย 

เงินงบประมาณของแต)ละโครงการ  
 

 
 
 
 
 

/2.4 ความสอดคล9อง… 
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2.4 ความสอดคล9องของการดําเนินการภายใต9แผนงานท่ีเก่ียวข9องกับการพัฒนาดิจิทัลระดับประเทศ 
ระดับกระทรวง และระดับกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
        
 
 
 
 
 
                 
 

 
 

/แผนการนํา… 

• ยุทธศาสตร9ท่ี 6 ด%านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

แผนยุทธศาสตรFชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

• ยุทธศาสตร9ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป(นรัฐบาลดจิิทัล
• ยุทธศาสตร9ท่ี 6 การสร%างความเช่ือมั่นในการใช%เทคโนโลยีดิจทัิล

นโยบายและแผนระดบัชาติวJาด9วยการพัฒนาดจิิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)

• ยุทธศาสตร9ท่ี 1 ยกระดับการใช%ประโยชน9จากการบูรณาการข%อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง 
       ด%วยเทคโนโลยีดิจิทัล

• ยุทธศาสตร9ท่ี 2 ยกระดับกระบวนการทํางานด%วยเทคโนโลยีดจิิทัล
• ยุทธศาสตร9ท่ี 3 สร%างความเช่ือมั่นในการใช%เทคโนโลยีดิจิทัล
• ยุทธศาสตร9ท่ี 4 บูรณาการและยกระดบัโครงสร%างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
• ยุทธศาสตร9ท่ี 5 พัฒนาบุคลากรให%มีสมรรถนะด%านเทคโนโลยีดจิิทัล

แผนขับเคล่ือนกระทรวงการคลังสูJการเปYนกระทรวงการคลังดจิิทัล 
(Digital MOF) ประจําป-งบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

• ยุทธศาสตร9ท่ี 5 พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให%สามารถสนับสนุนการดาํเนินการตามยุทธศาสตร9 
         และสามารถเช่ือมโยงกับหน)วยงานภายนอกได%อย)างมีประสิทธิภาพ

แผนยุทธศาสตรF สคร. 4.0+

แผนระดับชาติ 

แผนระดับ
กระทรวง 

แผนระดับกรม 

ยุทธศาสตร,ท่ี ๑ 

     

พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศให�มีความทันสมัย  
มีเสถียรภาพปลอดภัย และตอบสนองความต�องการใช�งาน 

ยุทธศาสตร,ท่ี ๒ 

      

พัฒนาและบริหารจัดการฐานข�อมูลด�านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย/ของรัฐ 
และการให�เอกชนร0วมลงทุนในกิจการของรัฐ และบูรณาการฐานข�อมูล 
ด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร,ท่ี ๓ 

      
พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ ของ สคร. ด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร,ดิจิทัล 
สคร. 
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/บทท่ี 2... 
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บทที่ ๒ 
สภาพด9านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. ในปaจจบุัน 

 
สคร. มีโครงสร%างพ้ืนฐานด%านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจ 

แบ)งออกเป(น 4 ด%าน ดังนี้  
 

2.1 ข9อมูลภาพรวมโครงสร9างพ้ืนฐานและสถาปaตยกรรมโครงขJายคอมพิวเตอรF 
ศทส. ได%มีการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศสําหรับให%บริการแก)บุคลากร สคร. หน)วยงาน

รัฐวิสาหกิจ และเผยแพร)ข%อมูลข)าวสารให%แก)ผู%สนใจ โดยได%มีการปรับปรุงให%เหมาะสมกับวิวัฒนาการเทคโนโลยี 
ท่ีมีในป3จจุบันอย)างต)อเนื่อง โดยเฉพาะมีการนําระบบดิจิทัลมาประยุกต9ใช%งาน ได%แก) การนําเทคโนโลยีแบบคลาวด9
คอมพิวต้ิง (Cloud Computing) มาใช%ในการให%บริการแก)บุคลากรในรูปแบบของคลาวด9ส)วนตัว (Private Cloud) 
โดยใช%ในการติดต้ังระบบงานภายใน ทําให%ลดการใช%อุปกรณ9และพ้ืนท่ีในการติดต้ัง สะดวกในการบริหารจัดการ 
และบํารุงดูแลรักษา ประกอบกับการนําระบบคอมพิวเตอร9เครื่องลูกข)ายเสมือน (Virtual Desktop 
Infrastructure : VDI) มาใช%ภายใน สคร. เพ่ือให%บุคลากรสามารถเข%าใช%งานผ)านอุปกรณ9สื่อสารเคลื่อนท่ี 
(Mobile Device) ได%ทุกท่ีตลอดเวลา ซ่ึงเป(นการปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร9 
และระบบสารสนเทศขององค9กรให%รองรับและเชื่อมโยงระหว)างระบบต)างๆ ท่ีมีเพ่ิมข้ึนในป3จจุบัน และสามารถ
บูรณาการข%อมูลระหว)างหน)วยงานภายใน สคร. ให%เป(นระบบดิจิทัลอย)างเต็มรูปแบบ 

 
 

2.1.1  ศูนยFข9อมูล (Data Center : DC) และศูนยFข9อมูลสํารอง (Disaster Recovery Center : DRC)  

ศูนย9ข%อมูล (DC) สําหรับทําหน%าท่ีในการประมวลผลระบบคอมพิวเตอร9ของระบบงานภายใน 
ของ สคร. ถูกติดต้ังรวมอยู)ภายในศูนย9ข%อมูล (DC) ของศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน 
ปลัดกระทรวงการคลัง (ศทส. สป.กค.) โดยมีศูนย9ข%อมูลสํารอง (DRC) อยู)ท่ีจังหวัดปทุมธานี ซ่ึง ศทส. สป.กค. 
เป(นผู%ดูแลในภาพรวมในการเป(นเจ%าของพ้ืนท่ีรวมถึงการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ มีเครื่องสํารองไฟฟOา 
(UPS) และเครื่องป3�นไฟฟOาสํารอง (Generator) ในกรณีเกิดเหตุการณ9ไฟฟOาดับอย)างเพียงพอ สําหรับการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยทางเครือข)าย ศทส. ได%มีการติดต้ังอุปกรณ9 Firewall และโปรแกรมปOองกันไวรัส
คอมพิวเตอร9ท่ีทันสมัยตามมาตรฐานสากล เพ่ือทําหน%าท่ีปOองกันเครือข)ายคอมพิวเตอร9ของ สคร. และผู%ใช%งาน 
ให%สามารถใช%งานได%อย)างต)อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย 

 
 

/สําหรับ... 
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สําหรับระบบสารสนเทศตามภารกิจหลักในการสนับสนุนการวิเคราะห9รัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย9ของรัฐ
และการให%เอกชนร)วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพ่ือรองรับการทํางานของบุคลากร สคร. ให%บริการหน)วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และส)วนราชการท่ีเก่ียวข%อง ได%ติดต้ัง ณ ศูนย9คอมพิวเตอร9พิบูลสงคราม และศูนย9คอมพิวเตอร9
สํารองบางบัวทอง โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยอย)างเข%มงวด 

 

 
 
2.1.2  การเช่ือมสัญญาณเครือขJายความเร็วสูง (Dark Fiber) 

ศทส. มีการเชื่อมสัญญาณเครือข)ายคอมพิวเตอร9จากศูนย9ข%อมูล (DC) ของ สคร. ซ่ึงต้ังรวมอยู)ใน
ศูนย9ข%อมูลของศูนย9เทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มาท่ีทําการ สคร.  
ในป3จจุบัน ณ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย)อมแห)งประเทศไทย ชั้น 2 และ 3  
ด%วยสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) โดยมีความเร็ว (Bandwidth) มากกว)า 4 Gbps ซ่ึงสามารถ 
ใช%งานรับส)งข%อมูลผ)านระบบเครือข)ายได%อย)างรวดเร็วมีเสถียรภาพ      

 

2.1.3  ระบบอินเทอรFเน็ต (Internet) 
ศทส. ให%บริการระบบอินเทอร9เน็ต (Internet) ความเร็วสูงแก)บุคลากร สคร. บุคลากรภายนอก

ท่ีมาปฏิบัติราชการใน สคร. ให%สามารถสืบค%นข%อมูลได%อย)างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเผยแพร)ข%อมูลข)าวสาร
ให%แก)ประชาชน จํานวน 2 วงจร โดยมีความเร็ว (Bandwidth) มากกว)าวงจรละ 50 Mbps 
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2.1.4 ผังแสดงสถาปaตยกรรมโครงขJายคอมพิวเตอรF (Network Infrastructure Diagram) 
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2.1.5 ผังแสดงสถาปaตยกรรมระบบเครื่องคอมพิวเตอรFลูกขJายเสมือน (VDI) 
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2.2 ข9อมูลด9านบุคลากรผู9ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรFและระบบสารสนเทศ 
 

ตําแหนJง จํานวน (อัตรา) 

ผู%อํานวยการ ศทส. 1 

นักวิชาการคอมพิวเตอร9ชํานาญการพิเศษ 1 

นักวิเคราะห9รัฐวิสาหกิจชํานาญการพิเศษ 1 

นักวิชาการคอมพิวเตอร9ชํานาญการ 1 

นักวิเคราะห9รัฐวิสาหกิจชํานาญการ 1 

นักวิชาการคอมพิวเตอร9ปฏิบัติการ 2 

นักวิชาการคอมพิวเตอร9 4 

นักบัญชี 1 

พนักงานประจําสํานักงาน 2 

รวมจํานวนบุคลากร 14 
 

 
 

2.3 ข9อมูลด9านมาตรการการใช9งานระบบคอมพิวเตอรFและระบบสารสนเทศ 
ศทส. มีการจัดทํามาตรการและคู)มือการใช%งานระบบคอมพิวเตอร9และระบบสารสนเทศ เพ่ือเป(นแนวทาง

ให%ผู%ใช%งานสามารถใช%งานได%อย)างถูกต%อง และมีความปลอดภัย ดังนี้ 
2.3.1  ประกาศ สคร. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด%านสารสนเทศ 

พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2562 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส9  
2.3.2 แผนบริหารความต)อเนื่ อ งในสภาวะวิกฤตด% านสารสนเทศของ สคร .  พ .ศ .  2562  

ประกาศ ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2562 
2.3.3 ประกาศ สคร. เรื่อง มาตรการเผยแพร)ข%อมูลต)อสาธารณะผ)านเว็บไซต9 ซ่ึงรวมถึงนโยบายเว็บไซต9 

นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยเว็บไซต9 และนโยบายการคุ%มครองข%อมูลส)วนบุคคล ประกาศ ณ วันท่ี 
20 มีนาคม 2562 

 
 

 
 
 

/2.3.4 คู)มือการใช%งาน... 
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2.3.4 คู)มือการใช%งานระบบคอมพิวเตอร9และระบบสารสนเทศ ซ่ึงผู%ใช%งานสามารถเข%าไปศึกษาข%อมูล
เพ่ิมเติมได%ท่ีระบบ Web Portal โดยเข%าไปท่ีโลโก%ของ ศทส.  ซ่ึงจะประกอบด%วยความรู%ด%านไวรัส
คอมพิวเตอร9 และคู)มือการใช%งานระบบต)างๆ เช)น วิธีแก%ไข Drive เก็บข%อมูลส)วนตัว (Drive Z : ของเครื่อง
คอมพิวเตอร9ระบบ VDI) หายไป การใช%งานระบบ Wireless Network และข%อมูลทุกระบบท่ีให%บริการ เป(นต%น 
 

2.4 ข9อมูลด9านเครื่องคอมพิวเตอรFและอุปกรณFตJอพJวง 
ลําดับ รายการ จํานวน (เครื่อง) 

 เครื่องคอมพิวเตอรFและอุปกรณFตJอพJวง  
1. เครื่องคอมพิวเตอร9ตั้งโต�ะ (Personal Computer : PC) 97 
2. เครื่องคอมพิวเตอร9 Thin Client 150 
3. เครื่องคอมพิวเตอร9สําหรับงานกราฟฟ~ก ๑ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร9พกพา (Notebook) 25 
5. เครื่องพิมพ9ชนิดเลเซอร9 รุ)น HP LaserJet Pro ๔๐๐ ๒๒ 
6. เครื่องสแกนเนอร9 รุ)น Avision AV๑๘๖+ ๑๔ 

เครื่องคอมพิวเตอรFแมJขJาย  
7. เครื่องคอมพิวเตอร9แม)ข)าย (Physical Machine) ๑๙ 
8. เครื่องคอมพิวเตอร9แม)ข)ายแบบเสมือน (Virtual Machine) ๓๕ 

โปรแกรมคอมพิวเตอรF  
9. Microsoft Windows 10 160 License 

10. Microsoft Office ๒๐๑๐  ๑๐๐ License 
11. Microsoft SQL ๒๐๑๒ ๑๒ License 

 

2.5 ข9อมูลด9านระบบสารสนเทศและการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ระบบสารสนเทศของ สคร. ในป3จจุบันแบ)งออกเป(น 4 ประเภท หรือมีจํานวน 32 ระบบ ดังนี้ 

ระบบท่ีดําเนินการใช9งานในปaจจุบัน ผู9รับผิดชอบ 

1. ระบบคอมพิวเตอรFและระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
1.1  ระบบคอมพิวเตอร9เครื่องลูกข)ายเสมือน (VDI) กรินทร9/โชคชัย 
1.2  ระบบ Web Portal กรินทร9/ณัฐพล/อริสา 
1.3  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส9  กรินทร9/ณัฐพล/อภิรัตน9 
1.4 ระบบจัดเก็บและบริหารจัดการไฟล9เอกสาร E - Filing 

กรินทร9/ณัฐพล 1.5 ระบบลาราชการ 
1.6 ระบบจองห%องประชุม 

  
/ตาราง (ต)อ)... 
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ระบบท่ีดําเนินการใช9งานในปaจจุบัน ผู9รับผิดชอบ 

1.7 ระบบจองยานพาหนะ 
กรินทร9/ณัฐพล 1.8 ระบบฐานข%อมูลบุคลากร 

1.9 ระบบพัสดุ 
1.10  ระบบสลิปเงินเดือน กรินทร9/อภิรัตน9 
1.11  ระบบการจัดการองค9ความรู% (KM) กรินทร9/อริสา 
1.12  ระบบ E - Mail กรินทร9/ณัฐพล 
1.13  ระบบติดตามการดําเนินการของโครงการ (Tracking System)  

กรินทร9/อภิรัตน9/อริสา 
1.14  ระบบแบบฟอร9มอิเล็กทรอนิกส9  (E - Form) 
1.15  ระบบ Fax Server กรินทร9/ณัฐพล 

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการให9บริการข9อมูลขJาวสารแกJประชาชนโดยผJานทางอินเทอรFเน็ต  
2.1  ระบบเว็บไซต9 สคร. (www.sepo.go.th) 

กรินทร9/วันชัย/อริสา 
2.2  ระบบเว็บไซต9 GFMIS-SOE (gfmis-soe.sepo.go.th) 

3.  ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะหFรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพยFของรัฐวิสาหกิจ  
และการให9เอกชนรJวมลงทุนในกิจการของรัฐ (GFMIS-SOE) 
3.1  ระบบฐานข%อมูลการเงินรัฐวิสาหกิจ จีนิษณา/ขนิษฐนภา 
3.2  ระบบการติดตามงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ จีนิษณา/อังศุผลดี 
3.3  ระบบฐานข%อมูลท่ัวไปกิจการรัฐวิสาหกิจ 

จีนิษณา/อภิรัตน9 3.4  ระบบฐานข%อมูลผู%บริหาร พนักงาน 
3.5  ระบบฐานข%อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
3.6 ระบบฐานข%อมูลหลักทรัพย9ของรัฐวิสาหกิจ กรินทร9/จีนิษณา/ 

อภิรัตน9 3.7 ระบบฐานข%อมูลการให%เอกชนร)วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
4.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยและเครือขJาย 

4.1  ระบบ Antivirus สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร9แม)ข)าย 

โชคชัย/ณัฐวุฒิ/สิรภพ 

4.2  ระบบ Antivirus สําหรับผู%ใช%งาน 
4.3  ระบบบริหารจัดการข%อมูลผู%ดูแลระบบ Active Directory 
4.4 ระบบบริหารจัดการข%อมูลผู%ใช%งาน Active Directory  
4.5  ระบบ Domain name server 
4.6  ระบบ Dynamic Host Configuration Protocol 
4.7  ระบบ Network Monitoring 
4.8  ระบบจัดเก็บข%อมูลกลาง SAN Storage  

 
 

/2.6 ข9อมูล… 
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2.6 ข9อมูลด9านอุปกรณFเครือขJายคอมพิวเตอรFและผู9ให9บริการเครือขJาย 
 

รายการ ผู9รับผิดชอบ 
1. อุปกรณFเครือขJายเครือคอมพิวเตอรF 

1.1  Router 3 ชุด โชคชัย/ณัฐวุฒ ิ
1.2  Core Switching 1 ชุด 
1.3  Access Switching 1 ชุด 
1.4  อุปกรณ9 Check Point 1 ชุด  
1.5  Wireless Management 1 ชุด และ Access Point 40 หน)วย 
1.6  อุปกรณ9ปOองกันเครือข)ายไร%สาย (Wireless ISP) 1 ชุด 
1.7  อุปกรณ9ปOองกันเครือข)ายชั้นภายนอก (External Firewall) 1 ชุด 
1.8  อุปกรณ9ปOองกันเครือข)ายสําหรับผู%ใช%งาน (Internal Firewall) 1 ชุด 
1.9  อุปกรณ9จัดเก็บข%อมูลจราจรคอมพิวเตอร9 1 ชุด 

 2. ผู9ให9บริการเครือขJาย 
2.1  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  ให%บริการอินเทอร9เน็ต

ความเร็วไม)น%อยกว)า 5๐/๕๐ Mbps 
โชคชัย/ณัฐวุฒิ/สิรภพ 

2.2 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ให%บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง  
(Dark Fiber) ความเร็วไม)น%อยกว)า 4 Gbps 

 

                 
 
 
 
 

/บทท่ี 3... 
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ไม�ใช�งบประมาณ ใช�งบประมาณ 

บทที่ 3 
สรุปผลดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาดิจิทัลในป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ศทส. ได� ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิ ทัล 

ตามยุทธศาสตร( ท่ีกําหนดไว� ประกอบด�วย โครงการ/กิจกรรมท่ีใช�งบประมาณและไม/ใช�งบประมาณ  
รวมถึงมีการส/งเสริมการฝ3กอบรมบุคลากรรัฐวิสาหกิจ และบุคลากร สคร. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
ให�มีความรู�ความสามารถในการประยุกต(ใช�เทคโนโลยีดิจิทัลให�เกิดประโยชน(ต/อการปฏิบัติงาน จึงขอสรุปผล
การดําเนินการ ดังนี้ 
 

 
 
 

3.1 ผลการดําเนินการของ ศทส. 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค>/ผลการดําเนินการ 

ไม@ใชBงบประมาณ  
1.  การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

(Digital Action Plan) สคร.  
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพ่ือเปJนกรอบในการดําเนินงานด�านดิจิทัล สคร. ให�บรรลุ
ตามเปKาหมายท่ีกําหนดไว� โดยได�รับการอนุมัติจาก
ผู�อํานวยการ สคร. เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2561  

2.  ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร.  
ระยะ 4 ป� ประจําป�งบประมาณ  
พ.ศ. 2561 - 2564 

เพ่ือให�การปฏิบัติภารกิจของ สคร. สอดคล�องตามนโยบาย
ของรัฐบาล และกระทรวงการคลัง และมีการพัฒนา 
เพ่ือมุ/งสู/การเปJนหน/วยงานราชการดิจิทัลอย/างเต็มรูปแบบ 
มีประสิทธิภาพ และมีความม่ันคงปลอดภัยด�านไซเบอร( 
โดยได�รับการอนุมัติจากผู�อํานวยการ สคร.  
เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2562   

3.  การจัดทําประกาศ สคร. เรื่อง นโยบาย 
และแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยด�านสารสนเทศของ สคร. 

เพ่ือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ( 
และวิธีการในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส(ภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๕ กําหนดให�หน/วยงานของรัฐ 
ต�องจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด�านสารสนเทศ  
เพ่ือให�การดําเนินการใดๆ ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส( 
มีความม่ันคงปลอดภัยและเชื่อถือได� โดยประกาศ  
ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2562   

 
 

 
/ตาราง (ต/อ)... 
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4.  การซักซ�อมแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
และทดสอบการสํารองและกู�คืน 
ระบบสารสนเทศ  

เพ่ือเปJนการเตรียมความพร�อมและสร�างความต/อเนื่อง 
ในการดําเนินงาน ในกรณีท่ีระบบสารสนเทศเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ขัดข�อง หรือข�อมูลเกิดการสูญหาย ให�สามารถ 
กู�คืนและนํากลับมาใช�งานได�โดยเร็ว โดยได�ทําการทดสอบ
ระบบ Tracking System เม่ือวันท่ี 2 - 3 กันยายน 2562 

5. จัดทําหลักเกณฑ(การคิดคะแนน 
เพ่ือใช�ประกอบการพิจารณาประเมินผล 
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ในส/วนของการนําส/งข�อมูลเข�าระบบ 
GFMIS - SOE ของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ  
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพ่ือใช�ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ ในส/วนของการนําส/งข�อมูลเข�าระบบ 
GFMIS - SOE ของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเปJนปjจจัยหนึ่งในการประเมินผล 
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยผู�อํานวยการ สคร. 
พิจารณาให�ความเห็นชอบหลักเกณฑ( เม่ือวันท่ี  
16 สิงหาคม 2561 และได�จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ(
ดังกล/าว เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2561 

6. การย�ายศูนย(ข�อมูล (Data Center)  
ของ สคร. ไปติดต้ังท่ีศูนย( (Data Center) 
ของกระทรวงการคลัง 

เนื่องจากกรมบัญชีกลางขอคืนพ้ืนท่ีอาคารกรมบัญชีกลาง 
ชั้น 6 ซ่ึงเปJนสถานท่ีตั้งศูนย(ข�อมูล (Data Center)  
ของ สคร. จึงได�ดําเนินการย�ายอุปกรณ(ท้ังหมดไปติดต้ัง  
ณ ศูนย(ข�อมูล (Data Center) ศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

ใชBเงินงบประมาณ  

7. การพัฒนาระบบติดตามและรายงานข�อมูล 
(Dashboard) ด�านรฐัวสิาหกิจ หลักทรัพย(
ของรัฐ และการให�เอกชนร/วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ 

เพ่ือพัฒนาระบบติดตามและรายงานข�อมูล (Dashboard)  
ด�านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย(ของรัฐ และการให�เอกชน 
ร/วมลงทุนในกิจการของรัฐ ท่ีสามารถแสดงข�อมูล 
และติดตามผลการดําเนินงานด�วยมุมมองท่ีหลากหลาย  
มีข�อมูลท่ีถูกต�อง และเปJนปjจจุบัน สามารถออกรายงาน 
เพ่ือใช�ในการตัดสินใจสําหรับผู�บริหารกระทรวงการคลัง 
ผู�บริหาร สคร. และหน/วยงานท่ีเก่ียวข�อง ได�อย/างมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงได�มีการนําไปใช�จริงในการประชุมติดตามการเบิกจ/าย 
งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรีเปJนประธาน 

 

/ตาราง (ต/อ)...
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8. การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ระบบบริหารจัดการภายใน (Web Portal)  

เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Web Portal 
ของ สคร. ให�รองรับและเชื่อมโยงระหว/างระบบภายใน 
ท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนในปjจจุบัน และสามารถบูรณาการข�อมูล
หน/วยงานภายใน สคร. ได�แก/ ระบบ Web Portal  
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส( ระบบสลิปเงินเดือน  
ระบบจองยานพาหนะ ระบบจองห�องประชุม ระบบพัสดุ 
ระบบฐานข�อมูลบุคลากร ระบบ E - Filing และระบบลา
ราชการ โดยมีการพัฒนาระบบและฝ3กอบรมก/อนท่ีจะเริ่ม
ใช�งานจริง เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 

9. การทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร(แม/ข/าย
ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร( 
ลูกข/ายแบบเสมือน 

 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร(แม/ข/ายระบบบริหารจัดการ 
เครื่องคอมพิวเตอร(ลูกข/ายแบบเสมือนทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร(แม/ข/าย (VDI) เดิมท่ีจัดซ้ือตามโครงการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร(แม/ข/ายเพ่ือทดแทนของเดิม ป� 2554 
เพ่ือรองรับการใช�งาน Windows 10 และโปรแกรม 
ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน ซ่ึงสามารถประมวลผล 
ได�อย/างรวดเร็ว ตอบสนองต/อการใช�งานได�ดียิ่งข้ึน  

10. การจัดหา Program Multimedia 
สําหรับระบบการจัดการความรู� 
(Knowledge Management : KM) 

เนื่องจาก สคร. ได�ดําเนินการตามเกณฑ(การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การจัดการ
ความรู� (KM) ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ให�กับบุคลากรของ สคร. ในการแลกเปลี่ยนองค(ความรู�
ระหว/างกันภายในองค(กร จึงมีความจําเปJนจะต�องดําเนิน
โครงการจัดหา Program Multimedia สําหรับระบบ 
การจัดการความรู� (KM) เพ่ือให� สคร. มีประสิทธิภาพ 
ด�านระบบ KM เพ่ิมมากยิ่งข้ึน โดยได�มีการติดต้ังระบบ 
และทดสอบใช�งานนําร/องแล�ว 

11. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร(พกพา 
(Notebook) 

เนื่องจาก สคร. มีการจัดประชุม และนําเสนอผลงาน  
ท้ังภายในและภายนอกสถานท่ีอย/างต/อเนื่อง  
ดังนั้น เพ่ือให�บุคลากร สคร. ปฏิบัติงานได�อย/างคล/องตัว  
มีประสิทธิภาพ และเปJนการทดแทนของเดิมบางส/วน 
ท่ีมีประสิทธิภาพลดลง จึงได�ดําเนินการจัดหา 
เครื่องคอมพิวเตอร(พกพาท้ังหมด จํานวน 10 เครื่อง  
เพ่ือให�เพียงพอต/อการใช�งานของบุคลากร สคร.  

/ตาราง (ต/อ)... 
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12. การบํารุงรักษาและซ/อมแซมแก�ไข
คอมพิวเตอร( อุปกรณ(ประมวลผล  
และระบบคอมพิวเตอร( 

บํารุงรักษาและซ/อมแซมแก�ไขระบบคอมพิวเตอร(  
อุปกรณ(เครือข/ายและซอฟต(แวร( สคร. ได�แก/  
เครื่องคอมพิวเตอร(แม/ข/าย อุปกรณ(ระบบเครือข/าย  
ระบบห�องเครื่องคอมพิวเตอร( ระบบงานสารสนเทศ  
และระบบจัดเก็บข�อมูล เพ่ือให�ระบบดังกล/าวสามารถ
ให�บริการแก/ผู�ใช�งานได�อย/างต/อเนื่อง มีเสถียรภาพ  
และสามารถแก�ไขปjญหาได�อย/างรวดเร็ว ตลอดเวลา 
ท่ีให�บริการ 

13. การจัดหาผู�ให�บริการสื่อสัญญาณ 
ความเร็วสูง (Dark Fiber) ของ สคร. 

จัดหาระบบเพ่ือเชื่อมโยงระบบเครือข/ายสื่อสารของ สคร. 
ระหว/างอาคาร SME Bank Tower และห�องเครื่อง
คอมพิวเตอร( สคร. อาคารกรมบัญชีกลาง 3 ชั้น 6  
ซ่ึงทําให� สคร. สามารถใช�งานระบบเครือข/ายคอมพิวเตอร(
ได�อย/างรวดเร็วและมีประสิธิภาพ 

14. การบริการ Internet ของ สคร. จัดหาและติดต้ังวงจรสื่อสารข�อมูลประเภทองค(กร 
เชื่อมต/อเครือข/ายจาก สคร. กับผู�ให�บริการอินเทอร(เน็ต 
โดยผู�ให�บริการวงจรสื่อสารข�อมูลขนาดความเร็วมากกว/า 
๕๐ Mbps. รวม ๒ วงจร ใช�เส�นทางในการสื่อสารข�อมูล
ต/างกัน อย/างน�อย ๒ เส�นทางเชื่อมต/อทํางานในลักษณะ 
Active-Active พร�อมท้ังจัดหา SMTP Delay Host 
สําหรับ สคร. ใช�งานโดยเฉพาะ 

 

 
 
 
 
 

/3.2 ผลการ... 
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3.2 ผลการฝDกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูBความสามารถบุคลากร 
 

การฝDกอบรม วัตถุประสงค>ของการฝDกอบรม 

1.  การอบรมการใช�งานระบบ GFMIS - SOE 
ให�แก/รัฐวิสาหกิจ 

-  ผู�เข�ารับการอบรมมีความเข�าใจเก่ียวกับข้ันตอน 
ในการนําส/งข�อมูลเข�าระบบ GFMIS - SOE  
ส/งผลให�รัฐวิสาหกิจสามารถนําส/งข�อมูลท่ีมี 
ความครบถ�วน ถูกต�อง มีประสิทธิภาพ  
และทันตามกําหนดระยะเวลา สามารถเรียกดูรายงาน 
และตรวจสอบความถูกต�องของรายงานต/างๆ  
ในระบบ GFMIS - SOE                                                  

- ผู�เข�ารับการอบรมเข�าใจปjญหาในการนําส/งข�อมูล 
เข�าระบบ GFMIS - SOE สามารถแก�ปjญหาเบ้ืองต�นได� 
รวมถึงผู�เข�ารับการอบรมได�มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู�
และประสบการณ(ในการปฏิบัติงานระหว/างกัน 

2. การสัมมนา “SEPO 4.0 + Inspiration 
Talk” จํานวน 2 ครั้ง 

- เพ่ือสร�างแรงบันดาลใจให�กับบุคลากร สคร.  
และบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ในการสร�างสรรค(นวัตกรรม 

- เกิดการเรียนรู�กระบวนการสร�างนวัตกรรม  
โดยได�มีการจัดสัมมนาดังกล/าว 2 ครั้ง ในหัวข�อ “Data 
ลดแหลก แจก AI” เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2562  
และหัวข�อ “SIT in the house แล�วเราจะเติบโต 
ไปด�วยกัน” เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 

การส@งบุคลากร ศทส. ไปรับการฝDกอบรมภายนอก 

1. การอบรม IT Application Audit Process 
ภายใต�เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร 
ของกระทรวงการคลัง 

ผู�เข�ารับการอบรมมีสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ด�านการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบ 
ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การอบรมศิลปะการใช�วิทยาศาสตร(ข�อมูล
ในยุคดิจิทัล (Art of Data Science) 

ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�ด�าน Machine Learning  
Big Data และกระบวนการของ Data Science 

3. การฝ3กอบรมเทคนิคการทดสอบซอฟต(แวร( 
(Soft Testing) ภายใต�เงินกองทุนพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงการคลัง 

ผู�เข�ารับการอบรมเข�าใจมาตรฐาน Software Testing 
หลักการและข้ันตอนของการทดสอบ และเครื่องมือท่ีใช� 
ในการทดสอบซอฟต(แวร( 

4. การอบรม IT รักษ(โลก ภายใต�เงินกองทุน
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 

ผู�เข�ารับการอบรมมีความเข�าใจและตระหนักถึงความสําคัญ
และบทบาทของ IT เพ่ืออนุรักษ(สิ่งแวดล�อม 

 
 
 

/บทท่ี 4... 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2563 

บทที่ 4 
โครงการที่จะดําเนินการในป-งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให�การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สคร. เป$นไปอย&างต&อเนื่อง 

ศทส. มีโครงการท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท้ังท่ีใช�งบประมาณและไม&ใช�งบประมาณ  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/4.1 โครงการ... 

งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร 

งบลงทุน 11,785,100 บาท 
 

งบรายจ@ายอ่ืน 6,384,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2563 

4.1 โครงการท่ีจัดทําเปBนประจําต@อเนื่องทุกป-งบประมาณ 
 

4.1.1  โครงการจCางเหมาระบบอินเทอรDเน็ตของ สคร. 
 (1) งบประมาณ 

  วงเงิน 500,000 บาท (ห�าแสนบาทถ�วน)  
 (2) ความสอดคลCอง 

 (2.1)  นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร:ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู&การเป$นรัฐบาลดิจิทัล  

  (2.2)  แผน Digital MOF  
  ยุทธศาสตร:ท่ี 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร�างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 (2.3)  กลยุทธ: ศทส.  

  กลยุทธ:ท่ี 1 จัดให�มีอุปกรณ:คอมพิวเตอร: อุปกรณ:เครือข&าย และซอฟต:แวร: ท่ีพร�อมใช�งาน 
  (2.4)  ยุทธศาสตร: ศทส.  
  ยุทธศาสตร: ท่ี  1 พัฒนาโครงสร� าง พ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให�มีความทันสมัยมีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต�องการใช�งาน 
  (2.5)  ยุทธศาสตร: ศทส.  
  ยุทธศาสตร: ท่ี  1 พัฒนาโครงสร� าง พ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให�มีความทันสมัยมีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต�องการใช�งาน 
  (3)  วัตถุประสงคD 

  เพ่ือจัดหาระบบอินเทอร:เน็ตความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของ สคร.  
และเพ่ือให�บริการด�านอินเทอร:เน็ตแก&บุคลากรของ สคร. และประชาชนท่ัวไป 

  (4) ผลลัพธDของโครงการ 
  ให�บริการข�อมูลข&าวสารและสารสนเทศแก&บุคลากรของ สคร. และประชาชนท่ัวไป  

สามารถใช�บริการอินเทอร:เน็ตได�อย&างต&อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/(5) แผนงาน... 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2563 

  (5) แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

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. ขอความเห็นชอบโครงการ 
และงบประมาณ 

            

2. จัดทําขอบเขตงาน (TOR)              
3. จัดจ�างและลงนามสัญญา             
4. ดําเนินการตามสัญญา 

เป$นเวลา 12 เดือน 
            

5. ตรวจรับงาน             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.1.2 โครงการ... 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 4.1.2  โครงการจCางผูCใหCบริการส่ือสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) ของ สคร. 
  (1) งบประมาณ 

  วงเงิน 1,850,000 บาท (หนึ่งล�านแปดแสนห�าหม่ืนบาทถ�วน)  
 (2) ความสอดคลCอง 
   (2.1)  นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
    ยุทธศาสตร:ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู&การเป$นรัฐบาลดิจิทัล  
   (2.2)  แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร:ท่ี 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร�างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
   (2.3)  ยุทธศาสตร: สคร. 

  ยุทธศาสตร:ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให�สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตร:และสามารถเชื่อมโยงกับหน&วยงานภายนอกได�อย&างมีประสิทธิภาพ 

   (2.4) ยุทธศาสตร: ศทส.  
  ยุทธศาสตร: ท่ี  1 พัฒนาโครงสร� าง พ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให�มีความทันสมัยมีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต�องการใช�งาน 
   (2.5)  กลยุทธ: ศทส.  

  กลยุทธ:ท่ี 1 จัดให�มีอุปกรณ:คอมพิวเตอร: อุปกรณ:เครือข&าย และซอฟต:แวร: ท่ีพร�อมใช�งาน 
  (3)  วัตถุประสงคD 

  เพ่ือจัดหาผู�ให�บริการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) เพ่ือเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
และเครือข&ายคอมพิวเตอร:ของ สคร. ระหว&างอาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย&อม 
แห&งประเทศไทย (SME Bank Tower) ชั้น 2 และศูนย:ข�อมูล (Data Center) ศูนย:เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

 (4) ผลลัพธDของโครงการ 
   ให�บริการข�อมูลข&าวสารและสารสนเทศแก&บุคลากรของ สคร. และประชาชนท่ัวไป สามารถใช�บริการ

อินเทอร:เน็ตได�อย&างต&อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/(5) แผนงาน... 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2563 

   (5) แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

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. ขอความเห็นชอบโครงการ 
และงบประมาณ 

            

2. จัดทําขอบเขตงาน (TOR)              

3. จัดจ�างและลงนามสัญญา             

4. ดําเนินการตามสัญญา 
เป$นเวลา 12 เดือน 

            

5. ตรวจรับงาน             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/4.1.3.  โครงการ... 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 4.1.3. โครงการจCางบํารุงรักษาและซ@อมแซมแกCไขระบบคอมพิวเตอรD  อุปกรณDเครือข@าย  
และซอฟตDแวรDของ สคร. 

  (1) งบประมาณ 
  วงเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล�านบาทถ�วน)  

  (2) ความสอดคลCอง 
 (2.1)  นโยบายและแผนระดับชาติฯ 

  ยุทธศาสตร:ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู&การเป$นรัฐบาลดิจิทัล  
  (2.2)  แผน Digital MOF  
  ยุทธศาสตร:ท่ี 3 สร�างความเชื่อม่ันในการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล 

   (2.3)  ยุทธศาสตร: สคร. 
  ยุทธศาสตร:ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให�สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร:และสามารถเชื่อมโยงกับหน&วยงานภายนอกได�อย&างมีประสิทธิภาพ 
   (2.4)  ยุทธศาสตร: ศทส.  

  ยุทธศาสตร: ท่ี  1 พัฒนาโครงสร� าง พ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให�มีความทันสมัยมีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต�องการใช�งาน 

  (2.5)  กลยุทธ: ศทส.  
  กลยุทธ: ท่ี 1 จัดให� มีอุปกรณ:คอมพิวเตอร: อุปกรณ:เครือข&าย และซอฟต:แวร:  

ท่ีพร�อมใช�งาน 
  (3)  วัตถุประสงคD 

  เพ่ือบํารุงรักษา และซ&อมแซมแก�ไขระบบคอมพิวเตอร: อุปกรณ:เครือข&าย และซอฟต:แวร: 
ของ สคร. ให�สามารถใช�งานได�อย&างต&อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และจัดให� มีการทดสอบการกู� คืน 
ระบบสารสนเทศ ตามประกาศ เรื่อง นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ. 2555 กําหนดให�มีการทดสอบอย&างน�อยป�ละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 

  (4) ผลลัพธDของโครงการ 
  มีผู� ให�บริการบํารุงรักษา และซ&อมแซมแก�ไขระบบคอมพิวเตอร: อุปกรณ:เครือข&าย  

และซอฟต:แวร:ของ สคร. ให�อยู&ในสภาพพร�อมใช�งาน สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของผู�ใช�งาน สคร.  
ทุกระดับอย&างต&อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงดําเนินการทดสอบกู�คืนระบบสารสนเทศ เพ่ือให�การใช�งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สคร. มีความพร�อมในการใช�งานอย&างต&อเนื่อง หากระบบ 
เกิดเหตุฉุกเฉิน ระบบขัดข�อง หรือข�อมูลเกิดการสูญหาย โดยสามารถกู�คืนนํากลับมาใช�ได�โดยเร็ว 

   
 
 
 

 

/(5) แผนงาน... 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2563 

(5) แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

1. ขอความเห็นชอบโครงการ 
และงบประมาณ 

            

2. จัดทําขอบเขตงาน (TOR)              
3. จัดจ�างและลงนามสัญญา             
4. ดําเนินการตามสัญญา 

เป$นเวลา 8 เดือน 
            

5. ตรวจรับงานทุกเดือน 
เป$นเวลา 8 เดือน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/4.1.4 โครงการ... 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 4.1.4  โครงการสัมมนา SEPO 4.0+ Inspiration Talk 
(1) งบประมาณ 
 วงเงิน 34,000 บาท (สามหม่ืนสี่พันบาทถ�วน)  
(2) ความสอดคลCอง 
 (2.1)  นโยบายและแผนระดับชาติฯ 

  ยุทธศาสตร:ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู&การเป$นรัฐบาลดิจิทัล  
  (2.2)  แผน Digital MOF  
  ยุทธศาสตร:ท่ี 5 พัฒนาบุคลากรให�มีสมรรถนะด�านเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (2.3) ยุทธศาสตร: สคร. 
   ยุทธศาสตร:ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให�สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร:และสามารถเชื่อมโยงกับหน&วยงานภายนอกได�อย&างมีประสิทธิภาพ 
  (2.4)  ยุทธศาสตร: ศทส. 
  ยุทธศาสตร:ท่ี 3 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (2.5) กลยุทธ: ศทส.  
  กลยุทธ:ท่ี 2 ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทดแทน

กระบวนการทํางานของ สคร.                                                                                                                  
(3) วัตถุประสงคD 

เพ่ือสร�างแรงบันดาลใจให�กับบุคลากร สคร. และบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ในการสร�างสรรค:
นวัตกรรม เกิดการเรียนรู� ส&งเสริมให�พัฒนากระบวนการคิดและมีประสบการณ:จริงในการสร�างสรรค: 

(4) ผลลัพธDของโครงการ 
 บุคลากร สคร. และบุคลากรรัฐวิสาหกิจมีความรู�ความเข�าใจในการพัฒนานวัตกรรมมากข้ึน 

และสามารถนําความรู�ความเข�าใจมาพัฒนานวัตกรรมท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจได� 
 (5) แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

1. ขอความเห็นชอบโครงการ 
และงบประมาณ 

            

2. กําหนดหัวข�อและวิทยากร 
และประชาสัมพันธ: 
ให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องได�รับทราบ 

            

3. ดําเนินการอบรม             
4. รายงานผลการอบรม             

 
 

/4.2 โครงการ... 
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4.2  โครงการท่ีจําเป�นต�องจัดหาและพัฒนา    
  4.2.1 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ'คอมพิวเตอร' Thin Client ทดแทนคอมพิวเตอร'ลูกข3าย พร�อมติดตั้ง  
   (1)  งบประมาณ 
   วงเงิน 2,400,000 บาท (สองล�านสี่แสนบาทถ�วน) 

  (2) ความสอดคลCอง 
 (2.1)  นโยบายและแผนระดับชาติฯ 

  ยุทธศาสตร:ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู&การเป$นรัฐบาลดิจิทัล  
  (2.2)  แผน Digital MOF  
  ยุทธศาสตร:ท่ี 2 ยกระดับกระบวนการทํางานด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

  (2.3)  ยุทธศาสตร: สคร. 
  ยุทธศาสตร:ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให�สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร:และสามารถเชื่อมโยงกับหน&วยงานภายนอกได�อย&างมีประสิทธิภาพ 
   (2.4)  ยุทธศาสตร: ศทส.  

  ยุทธศาสตร: ท่ี  1 พัฒนาโครงสร� าง พ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให�มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต�องการใช�งาน 

   (2.5)  กลยุทธ: ศทส.  
  กลยุทธ:ท่ี 1 จัดให�มีอุปกรณ:คอมพิวเตอร: อุปกรณ:เครือข&าย และซอฟต:แวร: ท่ีพร�อมใช�งาน 

  (3) วัตถุประสงคD 
   เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร(และอุปกรณ( เพ่ือทดแทนของเดิมบางส/วนท่ีมีประสิทธิภาพ
ลดลง และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร(และอุปกรณ(ให�สามารถรองรับภารกิจงานท่ีเพ่ิมข้ึน และเพียงพอกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สคร. จํานวน ๑๒๐ เครื่อง  
  (4) ผลลัพธDของโครงการ 
   การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที ่ สคร. เป$นไปอย&างมีประสิทธิภาพ  สามารถกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจได�อย&างความถูกต�อง สามารถนําเงินรายได�เข�าสู&คลังได�ตามเปcาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/(5) แผนงาน... 
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   (5) แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
  
 
 

/4.2.2 โครงการ... 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

1.จัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

            

2. ขออนุมัติโครงการ             
3. จัดซ้ือ/จัดจ�าง             
4. ดําเนินการติดต้ัง 

และทดสอบการใช�งาน 
            

5. ตรวจรับงาน             
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      4.2.2 โครงการจัดหาระบบตรวจสอบและเฝ]าระวังการทํางานของอุปกรณDเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเครือข@ายคอมพิวเตอรD 
   (1) งบประมาณ 

  วงเงิน 3,000,๐๐๐ บาท (สามล�านบาทถ�วน)  
  (2) ความสอดคลCอง 

 (2.1)  นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร:ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู&การเป$นรัฐบาลดิจิทัล  

  (2.2)  แผน Digital MOF  
  ยุทธศาสตร:ท่ี 2 ยกระดับกระบวนการทํางานด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

   (2.3) ยุทธศาสตร: สคร. 
   ยุทธศาสตร:ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให�สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร:และสามารถเชื่อมโยงกับหน&วยงานภายนอกได�อย&างมีประสิทธิภาพ 
  (2.4)  ยุทธศาสตร: ศทส.  

   ยุทธศาสตร: ท่ี  1 พัฒนาโครงสร� าง พ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให�มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต�องการใช�งาน 

   (2.5)  กลยุทธ: ศทส. 
  กลยุทธ: ท่ี  2 จัดให� มีระบบบริหารจัดการ ควบคุม และปcอง กันการเข�า ถึง  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข&าย สคร. 
  (3) วัตถุประสงคD 

   เพ่ือจัดหาระบบตรวจสอบและเฝcาระวังการทํางานของอุปกรณ:เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเครือข&ายคอมพิวเตอร: เพ่ือเป$นการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงรุก เพ่ือให�ระบบสารสนเทศ
ของ สคร.สามารถให�บริการได�อย&างมีประสิทธิภาพ ต&อเนื่องและม่ันคงปลอดภัย 

  (4) ผลลัพธDของโครงการ 
  สคร. สามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเชิงรุก เพ่ือท่ีจะให�ระบบสามารถ

ให�บริการได�อย&างมีประสิทธิภาพ ต&อเนื่อง และม่ันคงปลอดภัย โดยมีระบบในการเฝcาระวังเพ่ือตรวจสอบ 
จํานวน 2 ระบบ ซ่ึงทําหน�าท่ีเฝcาระวังเพ่ือตรวจสอบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร:แม&ข&ายจํานวน 30 เครื่อง  
และอุปกรณ:สารสนเทศประมาณ 20 อุปกรณ: พร�อมแจ�งเตือนในกรณีท่ีระบบเกิดปfญหา  

 
 
 
 
 
 

 

/(5) แผนงาน... 
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  (5) แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

1. ขอความเห็นชอบโครงการ
และงบประมาณ 

            

2. จัดทําขอบเขตงาน (TOR)              
3. จัดจ�างและลงนามสัญญา             
4. ดําเนินการตามสัญญา             
5. ตรวจรับงาน             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.2.3 โครงการ...                                          
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 4.2.3 โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะหDขCอมูล (Data Analytics) และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล       
(Digital Transformation) เพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ 
   (1) งบประมาณ 

  วงเงิน 33,425,300 บาท (สามสิบสามล�านสี่แสนสองหม่ืนห�าพันสามร�อยบาทถ�วน)  
อยู&ระหว&างเสนอของบประมาณ     
  (2) ความสอดคลCอง 

 (2.1)  นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร:ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู&การเป$นรัฐบาลดิจิทัล  

  (2.2)  แผน Digital MOF  
  ยุทธศาสตร:ท่ี 1 ยกระดับการใช�ประโยชน:จากการบูรณาการข�อมูลเศรษฐกิจ 

การเงินการคลังด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (2.3)  ยุทธศาสตร: สคร. 
   ยุทธศาสตร:ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให�สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร:และสามารถเชื่อมโยงกับหน&วยงานภายนอกได�อย&างมีประสิทธิภาพ 
  (2.4)  ยุทธศาสตร: ศทส.  
   ยุทธศาสตร:ท่ี 2 พัฒนาและบริหารจัดการฐานข�อมูลด�านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย:ของรัฐ 

และการให�เอกชนร&วมลงทุนในกิจการของรัฐ และบูรณาการฐานข�อมูลด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (2.5) กลยุทธ: ศทส.  
   กลยุทธ:ท่ี 1 จัดให�มีอุปกรณ:คอมพิวเตอร: อุปกรณ:เครือข&าย และซอฟต:แวร: ท่ีพร�อมใช�งาน 

  (3) วัตถุประสงคD 
    (3.1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห:ความจําเป$นและความต�องการข�อมูลของรัฐวิสาหกิจ 
ในปfจจุบัน และท่ีควรจะมีในอนาคต สําหรับการวิเคราะห:รัฐวิสาหกิจรายแห&ง รายสาขา และภาพรวม พร�อมท้ังนําข�อมูล
ของรัฐวิสาหกิจมาบูรณาการและใช�ประโยชน:เพ่ือสร�างคุณค&าจากภายในของรัฐวิสาหกิจและระหว&างรัฐวิสาหกิจ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ รวมถึงศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี 
ท่ีเก่ียวข�องกับการเปhดเผย การถ&ายโอน และการใช�ประโยชน:ในข�อมูลร&วมกัน 
    (3.2) เพ่ือให�มีระบบในการรวบรวม จัดการ ปรับปรุงข�อมูลของรัฐวิสาหกิจให�เป$นปfจจุบัน  
เพ่ือประโยชน:ในการบูรณาการข�อมูลร&วมกัน และเปhดเผยข�อมูลตามมาตรฐาน Open Data สําหรับสาธารณะ 
   (3.3) เพ่ือพัฒนารูปแบบและแนวทางการวิเคราะห:ข�อมูลรัฐวิสาหกิจและเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากร สคร. ในการวิเคราะห: กํากับดูแล และกําหนดกลไกการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  
พร�อมท้ังถ&ายทอดวิธีการคิดและการใช�ประโยชน:จากข�อมูลให�กับบุคลากร สคร.  
 
 
 

 

/(3.4) เพ่ือให�... 
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  (3.4) เพ่ือให�มีเครื่องมือในการรวบรวมข�อมูลบน Internet เช&น Website Social Media  
หรือข�อมูลบนสื่อออนไลน:อ่ืนๆ และนํามาจัดการหาความสัมพันธ:กับข�อมูลของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงวิเคราะห:ข�อมูล
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจท้ังรายแห&ง รายสาขา และภาพรวม รวมถึงสร�างคุณค&า (Value) จากความสัมพันธ:
ของข�อมูลดังกล&าว และนํามาใช�ในการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ 
  (3.5) เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการและวิเคราะห:ข�อมูลรัฐวิสาหกิจ (Data Analytics)  
สําหรับการกําหนดนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร:รัฐวิสาหกิจ รวมถึงแนวทางการกํากับดูแลและประเมินผล 
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการให�บริการและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ 

   (3.6) เพ่ือสร�างระบบการติดตามผลการดําเนินงานให�สอดคล�องกับเปcาหมายของรัฐวิสาหกิจ 
ในการผลักดันและกํากับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจให�เป$นไปตามเปcาหมาย รวมถึงการแก�ไขปfญหา 
ด�านการเงิน การติดตามงบลงทุน และรายได�นําส&ง 

   (4) ผลลัพธDของโครงการ 
 (4.1) เกิดการสร�างคุณค&าจากข�อมูลภายในของรัฐวิสาหกิจและข�ามรัฐวิสาหกิจ  

เพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให�บริการของรัฐวิสาหกิจ 
 (4.2)  บุคลากรของ สคร. สามารถจัดการและวิเคราะห:ข�อมูลรัฐวิสาหกิจ (Data Analytics)  

ได�อย&างรวดเร็ว แม&นยําและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถนําเสนอนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร:รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงแนวทางการกํากับดูแลและประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
กับรัฐวิสาหกิจรายแห&งรายสาขาและภาพรวม       

   (5) แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

๑. แผนปฏิบัติการดําเนินโครงการ  
และแผนการจัดฝxกอบรม 
ของโครงการ 

            

๒. รายงานการจัดทําแนวทาง 
ในการวิเคราะห:การดําเนินงาน 
ของรัฐวิสาหกิจรายแห&ง 

            

3. รายงานการวิเคราะห: 
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
จํานวน ๒๐ แห&ง 

            

4. รายงานการวิเคราะห: 
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
จํานวน ๒๑ แห&ง 

            

/ตาราง (ต&อ)... 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

5. ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร: 
แม&ข&ายและหน&วยจัดเก็บ
ข�อมูลแบบภายนอก 

            

๖. พัฒนาระบบ Data 
Warehouse 

            

7. พัฒนาระบบ Big Data             
๘. พัฒนาระบบ Reports  

และ Analytics 
            

๙. พัฒนาระบบ Predictive             
๑๐. ฝxกอบรมการใช�งาน 

ในระดับผู�บริหาร ผู�ใช�งาน 
(User) และผู�ดูแลระบบ 
(Admin) พร�อมเอกสาร 
การฝxกอบรม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
/4.3 โครงการ... 
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4.3 โครงการท่ีไม@ใชCงบประมาณ 
4.3.1 การจัดทําอินโฟกราฟฟdก SEPO Digital Policy and Guideline 

  (1) ความสอดคลCอง 
 (1.1)  นโยบายและแผนระดับชาติฯ 

  ยุทธศาสตร:ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู&การเป$นรัฐบาลดิจิทัล  
  (1.2)  แผน Digital MOF  
  ยุทธศาสตร:ท่ี 5 พัฒนาบุคลากรให�มีสมรรถนะด�านเทคโนโลยีดิจิทัล 

  (1.3)  ยุทธศาสตร: สคร. 
  ยุทธศาสตร:ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให�สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร:และสามารถเชื่อมโยงกับหน&วยงานภายนอกได�อย&างมีประสิทธิภาพ 
   (1.4)  ยุทธศาสตร: ศทส.  

  ยุทธศาสตร: ท่ี  1 พัฒนาโครงสร� าง พ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให�มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต�องการใช�งาน 

 (1.5)  กลยุทธ: ศทส.  
  กลยุทธ:ท่ี 1 จัดให�มีอุปกรณ:คอมพิวเตอร: อุปกรณ:เครือข&าย และซอฟต:แวร: ท่ีพร�อมใช�งาน 

  (2)  วัตถุประสงคD 
  (2.1)  เพ่ือให�บุคลากร สคร. เข�าใจประกาศ สคร. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา 

ความม่ันคงปลอดภัยด�านสารสนเทศ พ.ศ. 2562 ได�เข�าใจในภาพรวมและเห็นความสําคัญของการรักษา 
ความม่ันคงปลอดภัย 

  (2.2)  เพ่ือให�บุคลากร สคร. สามารถความเข�าใจในส&วนของการลงทะเบียนใช�งาน 
ของระบบคอมพิวเตอร:และระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนรหัสผ&าน และข�อปฏิบัติของผู�ใช�งาน ในรูปแบบของ
อินโฟกราฟฟhกท่ีเข�าใจง&ายมากยิ่งข้ึน 
   (3) ผลลัพธDของโครงการ 

  เพ่ือให�บุคลากร สคร. มีความรู�ความเข�าใจ ประกาศ สคร. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด�านสารสนเทศ พ.ศ. 2562 (ประกาศ สคร.ฯ) โดยเฉพาะข้ันตอน 
การลงทะเบียน และการเข�าใช�งานระบบคอมพิวเตอร:และระบบสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 

 
           

/(4) แผนงาน... 
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  (4) แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

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.  จัดทําร&างอินโฟกราฟฟhก
ภาพรวมของประกาศ สคร.ฯ 

            

2. จัดทําร&างอินโฟกราฟฟhก 
ข้ันตอนการลงทะเบียน 
และการเข�าใช�งาน 

            

3. เสนอขออนุมัติและเผยแพร&
ให�แก&บุคลากร สคร. ได�รับทราบ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.3.2 การซักซCอม... 
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4.3.2 การซักซCอมแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและทดสอบการสํารองและกูCคืนระบบสารสนเทศ 
ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
  (1) ความสอดคลCอง 

 (1.1)  นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร:ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู&การเป$นรัฐบาลดิจิทัล  

  (1.2)  แผน Digital MOF  
  ยุทธศาสตร:ท่ี 3 สร�างความเชื่อม่ันในการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล 

  (1.3)  ยุทธศาสตร: สคร. 
  ยุทธศาสตร:ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให�สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร:และสามารถเชื่อมโยงกับหน&วยงานภายนอกได�อย&างมีประสิทธิภาพ 
  (1.4)  ยุทธศาสตร: ศทส.  

  ยุทธศาสตร: ท่ี  1 พัฒนาโครงสร� าง พ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให�มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต�องการใช�งาน 

 (1.5)  กลยุทธ: ศทส.  
 กลยุทธ:ท่ี 1 จัดให�มีอุปกรณ:คอมพิวเตอร: อุปกรณ:เครือข&าย และซอฟต:แวร: ท่ีพร�อมใช�งาน 

  (2)  วัตถุประสงคD 
  เพ่ือเป$นการเตรียมความพร�อมและสร�างความต&อเนื่องในการดําเนินงาน ในกรณีท่ี 

ระบบสารสนเทศเกิดเหตุฉุกเฉิน ขัดข�อง หรือข�อมูลเกิดการสูญหาย ให�สามารถกู�คืนและนํากลับมาใช�งานได�
โดยเร็ว 

 (3) ผลลัพธDของโครงการ 
  ระบบสารสนเทศของ สคร. สามารถให�บริการแก&บุคลากร สคร. และให�บริการข�อมูล

ข&าวสารแก&ผู�สนใจ ได�อย&างต&อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/(4) แผนงาน... 
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  (4) แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

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.  คัดเลือกระบบสารสนเทศ 
สําหรับการทดสอบและจัดทํา
แผนการทดสอบเสนอให� 
รองผู�อํานวยการ สคร.  
หรือท่ีปรึกษา ท่ีกํากับดูแล
พิจารณาให�ความเห็นชอบ 

            

2. ดําเนินการทดสอบ 
ตามแผนท่ีกําหนดไว� 

            

3. จัดทํารายงานผลการทดสอบ 
เสนอให�รองผู�อํานวยการ สคร. 
หรือท่ีปรึกษา ท่ีกํากับดูแล
รับทราบผลการดําเนินการ  

            

 


