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 บทที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและขับเคลื่อน 
ภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ รูปแบบใหม่  
เพ่ือให้การพัฒนาประเทศเข้าสู่ เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ส าคัญภายใต้การน า 
ของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เน้นในเรื่องการพัฒนาประเทศด้วยการสร้างความเข้มแข็ง
จากภายใน โดยขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ”  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) ได้น าแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้ แนวคิดด้านแผนงานดิจิทัลที่ส าคัญของประเทศ แผนขับเคลื่อน
กระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) พร้อมด้วยวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
และยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดังต่อไปนี้ 

 

1. แนวคิดประเทศไทย 4.0 
  แนวคิดประเทศไทย ๔.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  
โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  
เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ และโครงสร้างในการพัฒนาประเทศทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน โดยเริ่มจากการ 
น าประโยชน์จากโครงสร้างหลักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคปัจจุบัน เพ่ือสร้าง 
ความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Digital Startup) ประกอบด้วย ๕ กลุ่ม ดังนี้ 

(1) กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอัจฉริยะ  
(2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์  
(3) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  
(4) กลุ่มดิจิทัล อินเตอร์เนต และปัญญาประดิษฐ์  
(5) กลุ่มอุตสาหกรรมและการบริการที่มีมูลค่าสูง  
ดังนั้น แนวคิดประเทศไทย ๔.๐ จึงเป็นการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม โดยปรับเปลี่ยน 

โครงสร้างเศรษฐกิจเป็นอุตสาหกรรม เพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์ เพ่ิมมูลค่าจากเดิมด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประเทศ
ไทยได้อย่างแท้จริง 
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2. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 5  เมษายน 

2559 เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์  
และทรัพยากร เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1)  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตและการบริการ 

2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด า เนินชีวิต  
และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
              การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนั้น เพ่ือให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผลแผนพัฒนาดิจิทั ลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจึงได้ก าหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ตามแผนภาพ ดังนี้ 
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3. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 เป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนา

ตามแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ด าเนินการโดยยึดถือหลักการพ้ืนฐาน ความสอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ การใช้ประโยชน์สูงสุดจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล การประกันการเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม 
การวางแผนจากข้อมูลความพร้อมของประเทศ และการรวมพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนตามแนวทางประชารัฐ 
เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริงในภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม และภาครัฐ โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และภูมิทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามยุทธศาสตร์ที่  ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
สู่การการเป็นรัฐบาลดิจิทัลของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

การยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ขององค์ประกอบหลักส าคัญ 4 ประการ ได้แก่  

1) จัดให้มีบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน 
หรือผู้ใช้บริการ (Citizen Driven) คือ การน าบริการในรูปแบบเดิมไปสู่บริการดิจิทัลที่ผู้รับบริการสามารถ
เลือกใช้บริการผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย า และตรงจุด
มากข้ึน ท าให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาจมีการเชื่อมต่อแบบ
อัตโนมัติด้วย ซึ่งเมื่อน าระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาช่วยจัดระเบียบฐานข้อมูล ประกอบกับ 
น าเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) มาช่วยท าความเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึ้ง จะช่วยท าให้เจ้าหน้าที่
ภาครัฐสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและให้บริการแบบเชิงรุกได้  

2) ปรับเปลี่ยนการท างานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล   
คือ การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน โดยการเชื่อมโยงข้อมูลไปจนถึงการด าเนินงาน เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการของรัฐ ซึ่งการบูรณาการดังกล่าวลดความซ้ าซ้อนในด้านงบประมาณ 
ระยะเวลา สามารถใช้บริการเทคโนโลยีร่วมกัน (Share Services) น าไปสู่การให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร 
ณ จุดเดียว (One - stop Service) 

3) สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ เป็นประโยชน์  (Open Data) และให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในกระบวนการท างานของรัฐ (Open Government) เพ่ือน าไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์  
คือการยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  รักษา
สมดุลระหว่างความปลอดภัยของข้อมูลของประชาชน และการอ านวยความสะดวก 

4) พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพ่ือรองรับ
การ พัฒนาแอปพลิ เคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่ที่ เป็นบริการ พ้ืนฐานของทุกหน่วยงานภาครั ฐ    
คือ การส่งเสริมให้บูรณาการข้อมูลและบริการระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ 
หรือท าธุรกรรม และสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้สนับสนุน  
การพัฒนาต่อยอดบริการการเชื่อมโยงระบบงานและการใช้งานในวงกว้าง  น าไปสู่ความร่วมมือ 
และการแบ่งปันในรูปแบบใหม่  
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4. แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่  4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ของหน่วยงานรัฐ ซึ่งจะท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา
ประกอบกับภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปีได้ก าหนดว่าในระยะที่ 2 ของแผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทาง
ประชารัฐ ซึ่งกรอบระยะเวลาในระยะที่ 2 สอดคล้องกับการด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กระทรวงการคลังจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลัง
ดิจิทัล (Digital MOF) ดังนี้  

4.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)  
“มุ่งสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัลในปี 2565” 

4.2 ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ภายใต้แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 

(แผนกระทรวงการคลังดิจิทัลฯ) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงิน

การคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าหมาย : 
1. มีระบบมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูล 
2. มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) และความปลอดภัยของข้อมูล 
3. เพิ่มมูลค่าของข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
4. มีการบริการและเผยแพร่ข้อมูลอย่างท่ัวถึงอย่างเท่าเทียม 
5. บูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
เป้าหมาย : 
1. พัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการให้อยู่ในระบบดิจิทัล 
2. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการสู่ e-Service 
3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน 
4. เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงอย่างเท่าเทียม 
5. มีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนกระบวนการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
เป้าหมาย : 
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามจากไซเบอร์ 
2. ปรับปรุงกฎ ระเบียบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมมีความทันสมัย 
3. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย 
4. สร้างกลไกการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
5. สร้างสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล  
เป้าหมาย : 
1. พัฒนาและส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการท างานขององค์กร 
2. บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง  

เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง ประหยัดงบประมาณด้าน ICT 
3. บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ตามภารกิจ 
4. เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงโครงข่ายสื่อสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความมั่นคงปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าหมาย : 
1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะพ้ืนฐานด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
2. ยกระดับคุณภาพบุคลากรในสายอาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีทักษะ ความช านาญ 

เชี่ยวชาญ 
3. พัฒนาทักษะ ทัศนคติของบุคลากรสามารถเพ่ิมพูนความรู้ได้ตลอดเวลา ไม่จ ากัดเวลา 

สถานที่ และอุปกรณ ์
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ภาพรวมแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF)  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
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5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
5.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)  

“เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ  
และเอกชน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

5.๒ พันธกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate)  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สคร. กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ (กฎกระทรวงฯ) ก าหนด

อ านาจหน้าที่ของ สคร. ดังนี้ 
๑) เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เก่ียวกับการบริหารและพัฒนา

รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
๒) ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้อง  

กับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
๓) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนา

องค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 
๔) ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละห้าสิบ

ของทุนทั้งหมด 
๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการภาครัฐ 
๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
5.3 ภารกิจหลักของหน่วยงาน (Mission) 

บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบาย 
และมาตรการการก ากับดูแล การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ 
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

5.4 กรอบแนวคิด สคร. 4.0 พลัส (SEPO 4.0+) ส าหรับปี 2560 - 2564 
กรอบแนวคิด SEPO 4.0+ เป็นการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการส าคัญ

ของยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 ไทยแลนด์  4.0  
และยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง มาใช้ เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์  SEPO 4.0+  
ซึ่งประกอบด้วย 5 หลักการส าคัญ ได้แก่  

1) Strategy คือ การขับเคลื่อนงานโดยยึดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  โดยมียุทธศาสตร์ 
ด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนและสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลัง 
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2) Efficiency คือ การพัฒนางานด้วยประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาระบบการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยเน้นธรรมาภิบาล  
มีกระบวนการด้านหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนและกระชับ 
ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และนวัตกรรมที่สอดรับกับไทยแลนด์ 4.0  

3) Partnership คือ การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการท างาน เน้นกลไกประชารัฐ 
สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน 

4) Organization คือ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความสามารถ โดยน าหลักการ 
SAMART (สามารถ) มาใช้พัฒนาองค์กร ได้แก่ Skill - Attitude - Morality - Appearance - Reliability - 
Teamwork และมีความสุข ปรับปรุงกระบวนงานให้กระชับ สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 “Do Less  
For More” ขับเคลื่อนด้วย IT และนวัตกรรม  

5) + (Plus) คือ การสร้างให้ สคร. เป็นองค์กรคุณธรรม 
5.๕ ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 บรรลุตามพันธกิจ 
ในการพัฒนาและเ พ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ รวมทั้ งการส่ง เสริมและสนับสนุน  
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างยั่ งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาประเทศในระยะยาว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน ๕ ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์  
๑) รัฐวิสาหกิจมีบทบาทภารกิจและทิศทางการด าเนินงานชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการ  

ของประเทศและนโยบายรัฐบาล 
๒) รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุมตอบสนอง  

ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ 
ของประเทศอย่างยั่งยืน 

๓) รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก  
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 

เป้าประสงค์ 
๑) การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
๒) กระทรวงการคลังถือครองหลักทรัพย์ของรัฐที่มีความจ าเป็นเท่านั้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ส่ งเสริมและสนับสนุนให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ 
๑) โครงการร่วมลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนต่อการลงทุนของภาครัฐในภาพรวมที่เพ่ิมข้ึน 
๒) โครงการร่วมลงทุนประสบความส าเร็จ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการแบ่งความเสี่ยง 

และผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่สอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมาย 

และมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์   
๑) บุคลากร สคร. ทุกคนเป็น SMART 
๒) บุคลากร สคร. มีความผูกพันต่อองค์กร 
๓) บุคลากร สคร. มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ : พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์  
๑) กระบวนการท างานของ สคร. สนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๔ 

กลยุทธ์ 
๑.๑) ทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานอย่างสม่ าเสมอ 
๑.๒)  พัฒนา Platform ใช้ IT และนวัตกรรม ในการพัฒนากระบวนการท างานเพ่ือสนับสนุน

และติดตามการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4 
1.3) พัฒนาระบบในการติดตาม วิเคราะห์ ตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบองค์กรอย่างทันการณ์ 

และเชื่อถือได ้
๑.4)  บริหารจัดการงานพัสดุเพ่ือให้การสั่งซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ต่อจ านวนบุคลากรลดลง 

๒) มีฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๔ 
กลยุทธ์ 
๒.๑) พัฒนาระบบ GFMIS-SOE และ PFMS-SOE ให้เป็นระบบที่ใช้งานง่าย (User Friendly) 

และมีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 
๒.๒)  พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่าง

ภาครัฐและเอกชนที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูล 
๒.๓)  พัฒนาระบบการจัดการ จัด เก็บ  รักษา และสืบค้นข้อมูล  (Data/Information/ 

Knowledge) ที่ใช้ง่าย เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
 
 

/3) มีระบบ... 
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3) มีระบบการสื่อสารภายในและภายนอก เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๔ 
กลยุทธ์ 
3.๑) ลดจ านวนการส่งบันทึกภายในระหว่างส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน ให้น้อยลงจนไม่มี 

การส่งบันทึกภายใน 
3.๒)  ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนเข้าใจเป้าหมายในการด าเนินงานของ สคร. 
3.๓)  จัดให้มีช่องทาง/ระบบที่บุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างปลอดภัย

และเชื่อถือได ้
3.๔)  จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่าง สคร. และกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 

ที่ทันการณ์และปลอดภัย 
3.5)  ประชาสัมพันธ์ให้รัฐวิสาหกิจและประชาชนรู้จัก สคร. และรับทราบภารกิจของ สคร. 

เพ่ิมข้ึน 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์ของ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
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6. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ดิจิทัล สคร. 
6.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถ ของ สคร. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

6.๒ พันธกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate) 
กฎกระทรวงฯ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ ศทส. ดังนี้ 
๑) เป็นศูนย์ด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลสารสนเทศด้านรัฐวิสาหกิจ 
๒)  จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน ตลอดจนบริหาร

จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง 

๓) วางแผน พัฒนาและบริหารจัดการโครงการส่วนขยายระบบงานของระบบบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 

๔)  สนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน า และฝึกอบรมเกี่ยวกับการน าระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจให้แก่รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ 
ของส านักงานที่เก่ียวข้อง 

๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

6.๓ ยุทธศาสตร์ดิจิทัล สคร. 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดิจิทัล สคร. ศทส. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย  

มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการใช้งาน” 
เป้าประสงค์ มีโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศท่ีเพียงพอและพร้อมใช้งาน 
กลยุทธ์ 
1) จัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ที่พร้อมใช้งาน 
2) จัดให้มีระบบบริหารจัดการ ควบคุม และป้องกันการเข้าถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และเครือข่าย สคร. 
3) สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “พัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ  

และการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และบูรณาการฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
เป้าประสงค์ มีระบบและฐานข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการให้เอกชน 

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน 
 

 
/กลยุทธ์... 
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กลยุทธ์ 
1) พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE และ PFMS-SOE) ให้เป็นระบบ

ที่ใช้งานง่าย (User Friendly) และมีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 
เพ่ือรองรับการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ (Open Data) 

2)  พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูล  เพ่ือรองรับการเปิดเผยข้อมูล 
แก่สาธารณะ (Open Data) 

๓) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดการ จัดเก็บ รักษา และสืบค้นข้อมูลที่ใช้งานง่าย 
เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ ของ สคร. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
เป้าประสงค์ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงาน และลดขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ 
1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ สคร. ในการสื่อสารและท างาน

ร่วมกัน 
2) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือทดแทนกระบวนการท างาน

ของ สคร. 
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามงานโครงการ งานประจ า และการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณของแต่ละโครงการ  
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7. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ดิจิทัล สคร. ต่อยุทธศาสตร์ของ สคร. SEPO 4.0+ แผนกระทรวงการคลังดิจิทัลฯ (Digital MOF) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม และร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2560 - 2564)  

 

ยุทธศาสตร์ดิจิทัล สคร. ยุทธศาสตร์ สคร.  
(SEPO 4.0+) 

แผนกระทรวงการคลังดิจิทัลฯ 
(Digital MOF) 

แผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 

 

ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทย  

(พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ 
ปลอดภัย และตอบสนอง 
ความต้องการใช้งาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากระบวนงาน
ของ สคร. ให้สามารถสนับสนุน 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร ์
และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อมัน่ 
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัล  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทลั 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบูรณาการ 
และยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน 
รัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและบริหาร
จัดการฐานข้อมลูด้านรัฐวิสาหกิจ 
หลักทรัพย์ของรัฐ และการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
และบูรณาการฐานข้อมูล 
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและยกระดับ
ธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ 
ให้มีคุณภาพและสามารถเติบโต 
ได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจดัการ
หลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ  
มีประสิทธิภาพ เชิงรุก  
และเกดิประโยชน์สูงสดุแก่ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
ในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส 
เชื่อถือได้ และไดร้ับการยอมรับ 
จากทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้
ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมลู
เศรษฐกิจการเงินการคลังด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการ 
และยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีดิจิทลั  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทลั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการ 
และยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน 
รัฐบาลดิจิทัล 
 

/ตาราง (ต่อ)... 



- ๑๔ - 
 

 

ยุทธศาสตร์ดิจิทัล สคร. ยุทธศาสตร์ สคร.  
(SEPO 4.0+) 

แผนกระทรวงการคลังดิจิทัลฯ 
(Digital MOF) 

แผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 

 

ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทย  

(พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากระบวนงาน
ของ สคร. ให้สามารถสนับสนุน 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร ์
และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและยกระดับ
ขีดความสามารถ ของ สคร.  
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและยกระดับ
ธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ 
ให้มีคุณภาพและสามารถเติบโต 
ได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ  
มีประสิทธิภาพ เชิงรุก  
และเกดิประโยชน์สูงสดุแก่ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ในการ
ด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เช่ือถือได้ 
และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากร 
สคร. ใหส้ามารถปฏิบัติงานตาม
ภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการ
ท างานด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาบุคลากร 
ให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทลั 
ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาก าลังคน 
ให้พร้อมเข้าสูยุ่คเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบูรณาการ 
และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาล
ดิจิทัล 

/ตาราง (ต่อ)... 
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ยุทธศาสตร์ดิจิทัล สคร. ยุทธศาสตร์ สคร.  
(SEPO 4.0+) 

แผนกระทรวงการคลังดิจิทัลฯ 
(Digital MOF) 

แผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 

 

ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทย  

(พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากระบวนงาน
ของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร ์
และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บทที่ ๒… 



 

 

บทที่ ๒ 
ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สคร. 
ศทส. มีโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือสนับสนุน 

การด าเนินงานตามภารกิจหลักของ สคร. โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
2.1 ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

ล าดับ รายการ จ านวน 
 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Personal Computer : PC) 80 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure : VDI) 140 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานอื่นๆ ระบุท า Graphic design ๑ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 40 
5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/รุ่น HP LaserJet Pro ๔๐๐ ๒๒ 
6. สแกนเนอร์ ส าหรับงาน  เข้าระบบ e-filing รุ่น Avision AV๑๘๖+ ๑๔ 

 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
7. เครื่องแม่ข่ายของหน่วยงาน (Physical Machine) ๑๙ 
8. เครื่องแม่ข่ายของหน่วยงาน (Virtual Machine) ๓๕ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
9. ระบบ Anti-virus  
 - Symantec Endpoint Protection ๒๐๐ License 

10. ระบบ Firewall  
 - Checkpoint ๔๖๐๐ 

- McAfee NGF-๑๐๖๕  
- IMPERVA X๒๕๐๐ 
- Fortinet 200 
- Fortinet 300 

๑ License 
๑ License 
๑ License 
1 License 
1 License 

11. Microsoft Windows 10 160 License 
12. MS Office ๒๐๑๐ (Standard) ๑๐๐ License 
13. โปรแกรมส าหรับจัดการฐานข้อมูล  

 - MS SQL ๒๐๑๒ ๑๒ License 
 
 

 
/2.2 ด้านระบบ… 
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2.2 ด้านระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศของ สคร. ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท หรือมีทั้งสิ้นจ านวน 27 ระบบ ดังนี้ 
 

ระบบท่ีด าเนินการใช้งานในปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ 

1. ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
1.1  ระบบคอมพิวเตอร์เครื่องลูกข่ายเสมือน  

(Virtual Desktop Infrastructure : VDI) 
กรินทร์/โชคชัย 

1.2  ระบบ Web Portal กรินทร์/ณัฐพล/ 
วันชัย/อริสา 1.3  ระบบ E - Filing 

1.4  ระบบ E - Mail กรินทร์/ณัฐพล/วันชัย 
1.5  ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM) กรินทร์/ณัฐพล/อริสา 
1.6  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E - Office) 

กรินทร์/ณัฐพล 
1.7  ระบบส านักงานอัตโนมัติ  
  (ระบบจองรถ/ระบบจองห้องประชุม/ระบบลาราชการ/ระบบพัสดุ) 
1.8  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.9  ระบบติดตามการด าเนินการของโครงการ (Tracking System)  กรินทร์/วันชัย/อริสา 
1.10 ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์  (E - Form) กรินทร์/วันชัย/อริสา 
1.11  ระบบ Fax Server 

กรินทร์/ณัฐพล/วันชัย 
1.12 ระบบฐานข้อมูลโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) 

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) 
2.1  ระบบเว็บไซต์ สคร. (www.sepo.go.th) 

กรินทร์/วันชัย/อริสา 
2.2  ระบบเว็บไซต์ GFMIS-SOE (gfmis-soe.sepo.go.th) 

3.  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐระบบ และการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (GFMIS-SOE) 
3.1  ระบบฐานข้อมูลการเงินรัฐวิสาหกิจ กรรวีร์/ศรีนรา/ 

ขนิษฐนภา 
3.2  ระบบการติดตามงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ กรรวีร์/เยาวลักษณ์/ 

ขนิษฐนภา 
3.3  ระบบฐานข้อมูลทั่วไปกิจการรัฐวิสาหกิจ 

กรรวีร์/วันชัย 3.4  ระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร พนักงาน 
3.5  ระบบฐานข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
  
  
 /ตาราง (ต่อ)... 
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ระบบท่ีด าเนินการใช้งานในปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ 

4.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยและเครือข่าย 
4.1  ระบบ Antivirus 

กรินทร์/โชคชัย 

4.2  ระบบ Active Directory 
4.3  ระบบ Backup Systems 
4.4  ระบบ Domain name server 
4.5  ระบบ Dynamic Host Configuration protocol 
4.6  ระบบ Network Management 
4.7  ระบบ Network Monitoring 
4.8  ระบบจัดเก็บข้อมูลกลาง 

 
2.3 ข้อมูลสถานะด้านเครือข่าย 

รายการ จ านวน 
1.  อุปกรณ์เครือข่าย 

1.1  Router ๑ 
1.2  Switching 3 
1.3 Call Switching 1 
1.4  KVM Switching  ๒ 
1.5  Wireless Management ๑ 
1.6  Access Point ๒๒ 
1.7  Firewall ๗ 
1.8  ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ๑ 
1.9 Backup System and Data ๑ 
1.10 ระบบส ารองไฟฟ้า ขนาด ๓๐ กิโลโวลต ์  ๑ 
1.11 ระบบส ารองไฟฟ้า ขนาด ๒๐ กิโลโวลต ์ 1 

 2. ผู้ให้บริการเครือข่าย 
2.1  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT Telecom Public 

Company Limited : CAT) ให้บริการอินเตอร์เน็ต 
ความเร็ว  

๓๐/๕๐ Mbps 
2.2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (TOT Public Company Limited : TOT) 

ให้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) 
ความเร็วไม่น้อยกว่า  

4 Gbps 
 

 
/2.4 ผังแสดง... 
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2.4 ผังแสดงสถาปัตยกรรมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Infrastructure Diagram) ของ สคร. 
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2.5 ผังแสดงสถาปัตยกรรมระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure : VDI) 

 

/บทที่ 3... 



 
 

 

บทที่ 3 
โครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3.1 ตารางสรุปโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการใช้งาน 
เป้าประสงค์ :  มีโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศที่เพียงพอและพร้อมใช้งาน 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1.1 จัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์เครือข่าย  
และซอฟต์แวร์  
ที่พร้อมใช้งาน 

 

1) โครงการจ้างเหมาระบบอินเตอร์เน็ต
ของ สคร. 

ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศแก่บุคลากรของ สคร.  
และประชาชนทั่วไป สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

ภัทรา/โชคชัย 

2) โครงการจ้างผู้ให้บริการสื่อสัญญาณ
ความเร็วสูง (Dark Fiber) ของ สคร. 

ภัทรา/โชคชัย 

3) โครงการจ้างบ ารุงรักษา และซ่อมแซม
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
เครือข่าย และซอฟต์แวร์ของ สคร. 
 

มีผู้ให้บริการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ของ สคร. เพ่ือให้การใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สคร. มีความพร้อม 
ในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทดสอบกู้คืนระบบสารสนเทศ 

กรินทร์/โชคชัย 

4) โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายระบบบริหารจัดการ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน 

สคร. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบบริหารจัดการ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน เพ่ือให้บริการระบบ
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure 
:VDI) ของ สคร. ได้อย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทุกที่ 
และตอบสนองต่องานในปัจจุบัน 

 กรินทร์/โชคชัย 
 
 
 
 

/ตาราง (ต่อ)... 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียมการรองรับโครงการส าคัญท่ีจะด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ThinClient ทดแทน 
สคร. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน 
(Virtual Desktop Infrastructure : VDI) จ านวน ๑๒๐ เครื่ อ ง  
เพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น และเพียงพอกับการใช้ปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่เพ่ิมขึ้น และทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่มีอายุ 
การใช้งานเกิน ๕ ปี ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สคร. 
เป ็น ไปอย ่าง มีประสิทธิภาพ สามารถก ากับดูแลรั ฐวิสาหกิจ 
ได้อย่างความถูกต้อง สามารถน าเงินรายได้เข้าสู่คลังได้ตามเป้าหมาย  

กรินทร์/โชคชัย 
 

1.2  สร้างความเชื่อม่ัน 
 ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

1)  การจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติ
สารสนเทศของ สคร. ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1.1)  เรื่อง ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ เรื่อง นโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย 
ด้านสารสนเทศ พ.ศ. .... 

1.2) แผนบริหารความต่อเนื่องใน
สภาวะวิกฤต ด้านสารสนเทศ 

 ของ สคร. พ.ศ. ....  

- สคร. ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพ่ือให้การด าเนินการใดๆ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐ  
หรือโดยหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ 

- สคร. มีการประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ โดยพิจารณาจาก
เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Information Security 
Event) และภัยพิบัติหรือสถานการณ์อ่ืนๆ รวมถึงมีแนวทาง 
การบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ การเตรียมความพร้อมกรณี
ฉุกเฉินในสภาวะวิกฤต และการส ารองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ 

 

กรรวีร์/ณัฐวุฒิ/ 
จตุพร 

/ตาราง (ต่อ)... 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
2) การซักซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

และทดสอบการส ารองและกู้คืนระบบ
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 
*ไม่ใช้งบประมาณ 

 

การเตรียมความพร้อมและสร้างความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
ในกรณีที่ระบบสารสนเทศเกิดเหตุฉุกเฉิน ขัดข้อง หรือข้อมูลสูญหาย 
ให้สามารถกู้คืนและน ากลับมาใช้งานได้โดยเร็ว 

ภัทรา/กรินทร์ 
โชคชัย/ณัฐวุฒิ/ 
จตุพร 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 2... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และบูรณาการฐานข้อมูล            
  ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ : มีระบบและฐานข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
2.1 พัฒนาระบบจัดการฐาน 
ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE  
และ PFMS-SOE) ให้เป็นระบบ 
ที่ใช้งานง่าย (User Friendly) 
และมีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจ
ของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูล
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือรองรับการ
เปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ 
(Open Data) 
2.2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศของหลักทรัพย์ของรัฐ
และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชนที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจ
ของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูล 
เพ่ือรองรับการเปิดเผยข้อมูล 
แก่สาธารณะ (Open Data) 

1) โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐ 
สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์-รัฐวิสาหกิจ  
(GFMIS-SOE) ด้านฐานข้อมูล
หลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ (โครงการต่อเนื่องที่
ด าเนินการตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕61) 

- มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ ส าหรับช่วยให้ 
สคร. และกระทรวงการคลัง สามารถบริหารหลักทรัพย์ที่ถือครอง  
หน่วยลงทุน ทั้งในกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่งและกองทุนรวม 
เพ่ือร่วมทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
ที่ไม่มีความจ าเป็นต้องถือครอง 

- มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูลของโครงการร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐ มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อให้รัฐบาล 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และ สคร. 
สามารถก าหนดยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐไปในทิศทางที่ถูกต้อง  

- มีข้อมูลรัฐวิสาหกิจในส่วนของรูปแบบและวิธีการน าส่งข้อมูล 
เข้าระบบ GFMIS-SOE ทั้งในส่วนของงบการเงิน งบลงทุน 
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน และข้อมูลกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

- การเปิดเผยข้อมูลงบการเงินและงบลงทุนแก่สาธารณะ  
(Open Data) ในรูปแบบ .XLS, .CSV และ .JSON 

ศทส./กพส. 1-3/
สบล./สกร./สนผ./
สกม./สล. 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ ๓... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ ของ สคร. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์     : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงาน และลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
3.1  พัฒนา Digital Platform 

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของ สคร. ในการสื่อสาร 
และท างานร่วมกัน 

 
 

1)  โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการภายในของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจด้วย
ระบบดิจิทัล                                                                                        

สคร. มีระบบ Web Portal ที่ทันสมัย มีเสถียรภาพ และเป็นการยกระดับ
กระบวนการท างานให้เป็นระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยการ
เชื่อมโยงระหว่างระบบและข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือให้บุคลากร
ของ สคร. สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว 
โดยสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
จากการเชื่อมโยงระหว่างระบบและข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน  
รวมทั้งลดการใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษ และหมึกพิมพ์ เป็นต้น                

กรินทร/์ณัฐพล 

 โครงการเริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
 1) โครงการเช่าบริการระบบสนับสนุน

การปฏิบัตงานของ สคร. พ.ศ. 2563 
บุคลากร สคร. สามารถปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ เช่น ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตัว รวมถึงช่วยประหยัดเวลา 
ต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายใน สคร. 

กรินทร/์ณัฐพล 

 
 
 
 

/3.2 รายละเอียด...
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3.2 รายละเอียดโครงการต่อเนื่องท่ีด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์-รัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) 
ด้านฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
1.1 งบประมาณ 

วงเงิน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)    
1.2 ความสอดคล้อง 

1.2.1 ยุทธศาสตร์ สคร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถ 

เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก  

และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.2 ยุทธศาสตร์ ศทส.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ  
และการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และบูรณาการฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

1.2.3  กลยุทธ์ ศทส.  
1) พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE และ PFMS-SOE) ให้เป็นระบบ

ที่ใช้งานง่าย (User Friendly) และมีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 
เพ่ือรองรับการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ (Open Data) 

2)  พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูล  เพ่ือรองรับการเปิดเผยข้อมูล 
แก่สาธารณะ (Open Data) 

1.3 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ สคร. มีฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ  ข้อมูลการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และข้อมูล
รัฐวิสาหกิจที่เพียงพอ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถออกรายงาน เพ่ือใช้ในการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร
กระทรวงการคลัง ผู้บริหาร สคร. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรองรับ 
การเปิดเผยข้อมูล (Open data) และการบูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยงการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 
 

/1.4 ผลลัพธ์... 
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1.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 
สคร. มีระบบสารสนเทศด้านฐานข้อมูลที่เกิดจากการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยสังเขป ดังนี้ 
1.4.1 ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ ส าหรับช่วยให้ สคร. และกระทรวงการคลัง 

สามารถบริหารหลักทรัพย์ที่ถือครองรวมประมาณ ๑๑๐ แห่ง หน่วยลงทุนทั้งในกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง  
และกองทุนรวมเพ่ือร่วมทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถ
จ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็นต้องถือครอง 

1.4.2 ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลของโครงการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้รัฐบาล คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และ สคร. สามารถก าหนด
ยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐไปในทิศทางที่ถูกต้อง  สอดคล้องกับโครงการร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐของหน่วยงานเจ้าของโครงการต่างๆ รวมถึงสามารถติดตามความคืบหน้าในการด าเนิน
โครงการร่วมลงทนุดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในการก ากับดูแลโครงการร่วมลงทุนต่างๆ สคร.  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
ย่อมจ าเป็นต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจที่เพียงพอ ทั้งในส่วนของข้อมูลโครงการ และข้อมูล
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแล รายงานผลการด าเนินงาน ความคืบหน้า 
ปัญหา และแนวทางแก้ไข การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน เป็นต้น  

1.4.3  ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลรัฐวิสาหกิจ  สคร. มีข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย  
1) งบการเงินของรัฐวิสาหกิจ 2) งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 3) ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ 4) ข้อมูลผู้บริหาร 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ และ 5) ข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ 

1.5 แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

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. ด าเนินการตามงวดงานที่ 4 โดย ศทส. ก ากับดูแล 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา 

             

1.1 การจัดท าโปรแกรมระบบงานที่ถูกต้องครบถ้วน 
ทั้งหมดพร้อม Source Code ของโปรแกรมที่
สมบูรณ ์

ผู้รับจ้าง            
 

1.2 การจัดท ารายงานผลวิเคราะห์ออกแบบระบบงาน
โครงสร้างข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฉบับสมบรูณ ์

            
 

1.3 การจดัฝกึอบรมและการจัดท าเอกสารประกอบ 
การฝึกอบรมของผู้ดูแลระบบให้น้อยกว่า 5 คน และ
ผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า 80 คน  

            
 

1.4 การจัดท าคูม่ือการใช้งานระบบส าหรับผู้ดูแล
ระบบให้ผู้ใช้งาน 

           
 

2. การตรวจรับงานงวดที่ 4 สคร.            
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2. การจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติสารสนเทศของ สคร. ในด้านต่างๆ 
2.1 ความสอดคล้อง 

2.1.1  ยุทธศาสตร์ สคร. 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.1.2  ยุทธศาสตร์ ศทส.  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย  
มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการใช้งาน 

2.1.3  กลยุทธ์ ศทส.  
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2.3  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๕ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านสารสนเทศ เพ่ือให้
การด าเนินการใดๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้  

2.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 
สคร. มีการประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสารสนเทศ ดังนี้ 
1) ประกาศ สคร. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
2) แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต ด้านสารสนเทศ  
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2.5 แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

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

การจัดท านโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
และแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต 
ด้านสารสนเทศ  

ศทส. 

            

1.  จัดท าร่างประกาศ              

2.  น าเสนอร่างประกาศ 
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
เห็นชอบอย่างไม่เป็นทางการ 

 
            

3. รับทราบผลการพิจารณารา่งดังกลา่ว 
อย่างไม่เป็นทางการ 

 
            

4. น าเสนอร่างประกาศต่อผู้อ านวยการ 
สคร. เพื่อน าส่งให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
อย่างเป็นทางการ 

 

            

5. น าเสนอร่างประกาศต่อผู้อ านวยการ 
สคร. ประกาศใช้งาน หลังจาก 
คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ 

 
            

6. เผยแพร่ใหบ้คุลากร สคร.  
 ให้รับทราบ 
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3.3 รายละเอียดโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้งบประมาณ 
 

1. โครงการจ้างเหมาระบบอินเตอร์เน็ตของ สคร. 
1.1 งบประมาณ 

วงเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
1.2 ความสอดคล้อง 

1.2.1  ยุทธศาสตร์ สคร. 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
1.2.2  ยุทธศาสตร์ ศทส.  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย 
มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการใช้งาน 

1.2.3  กลยุทธ์ ศทส.  
กลยุทธ์ที่ 1 จัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ที่พร้อมใช้งาน 

1.3  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดหาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของ สคร. และเพ่ือให้บริการ

ด้านอินเตอร์เน็ตแกบุ่คลากรของ สคร. และประชาชนทั่วไป 
1.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 

ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศแก่บุคลากรของ สคร. และประชาชนทั่วไป สามารถใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

1.5 แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

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. ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ ศทส.             

2. จัดท าขอบเขตงาน (TOR)  สคร.             

3. จัดจ้างและลงนามสญัญา สคร.             

4. ด าเนินการตามสญัญาเป็นเวลา 12 เดือน ผู้รับจ้าง             

5. ตรวจรับงาน สคร.             
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2. โครงการจ้างผู้ให้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) ของ สคร. 
2.1 งบประมาณ 

วงเงิน 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
2.2 ความสอดคล้อง 

2.2.1  ยุทธศาสตร์ สคร. 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2.2  ยุทธศาสตร์ ศทส.  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย 
มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการใช้งาน 

2.2.3  กลยุทธ์ ศทส.  
กลยุทธ์ที่ 1 จัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ที่พร้อมใช้งาน 

2.3  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดหาผู้ให้บริการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง  (Dark Fiber) เพ่ือเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สคร. ระหว่างอาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย (SME Bank Tower) ชั้น 2 และอาคารกรมบัญชีกลาง ๓ ชั้น ๖ 

2.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 
  ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศแก่บุคลากรของ สคร. และประชาชนทั่วไป สามารถใช้บริการ

อินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
2.5 แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

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. ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ ศทส.             

2. จัดท าขอบเขตงาน (TOR)  สคร.             

3. จัดจ้างและลงนามสญัญา สคร.             

4. ด าเนินการตามสญัญาเป็นเวลา 12 เดือน ผู้รับจ้าง             

5. ตรวจรับงาน สคร.             
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3. โครงการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ของ สคร. 
3.1 งบประมาณ 

วงเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)  
3.2 ความสอดคล้อง 
 3.2.1  ยุทธศาสตร์ สคร. 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.2  ยุทธศาสตร์ ศทส.  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย 
มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการใช้งาน 

3.2.3  กลยุทธ์ ศทส.  
กลยุทธ์ที่ 1 จัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ที่พร้อมใช้งาน 

3.3  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือบ ารุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ของ สคร.  

ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการทดสอบการกู้คืนระบบสารสนเทศ  
ตามประกาศ เรื่อง นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2555 
ก าหนดใหม้ีการทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 

3.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 
มีผู้ให้บริการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ 

ของ สคร. ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน สคร. ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงด าเนินการทดสอบกู้คืนระบบสารสนเทศ เพ่ือให้การใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ สคร. มีความพร้อมในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง หากระบบเกิดเหตุฉุกเฉิน  
ระบบขัดข้อง หรือข้อมูลเกิดการสูญหาย โดยสามารถกู้คืนน ากลับมาใช้ได้โดยเร็ว 

3.5 แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

1. ขอความเห็นชอบโครงการ 
และงบประมาณ 

ศทส. 
            

2. จัดท าขอบเขตงาน (TOR)  สคร.             

3. จัดจ้างและลงนามสญัญา สคร.             

4. ด าเนินการตามสญัญา 
เป็นเวลา 8 เดือน 

ผู้รับจ้าง 
            

5. ตรวจรับงานทุกเดือน 
เป็นเวลา 8 เดือน 

สคร. 
            

/4. โครงการทดแทน... 
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4. โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน                                                                                                  
4.1 งบประมาณ 

วงเงิน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน)  
4.2 ความสอดคล้อง 

4.2.1  ยุทธศาสตร์ สคร. 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.2.2  ยุทธศาสตร์ ศทส.  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย 
มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการใช้งาน 

4.2.3  กลยุทธ์ ศทส.  
กลยุทธ์ที่ 1 จัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ที่พร้อมใช้งาน 

4.3 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน 

ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมที่จัดซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือทดแทน
ของเดิมปี ๒๕๕๔                                                                                                                      

4.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 
ระบบ Virtual desktop infrastructure (VDI) ของ สคร. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้บริหาร

จัดการระบบอย่าง เสถียรภาพ เจ้ าหน้ าที่  สคร .  สามารถเข้า ใช้ งานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                  
4.5 แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

 กิจกรรม เป้า 
หมาย 

ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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.จัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

             

๒. ขออนุมัติโครงการ              
๓. จัดซื้อ/จัดจ้าง              
๔. ลงนามสัญญา              
๕ ด าเนินการติดตั้งและ
ทดสอบการ 
ใช้งาน 

             

๖. ตรวจรับงาน              

 
 

/5. โครงการปรับปรุง... 
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5. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการภายในของ สคร. ด้วยระบบดิจิทัล                                                                                        
5.1 งบประมาณ 

วงเงิน 8,335,700 บาท (แปดล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
5.2 ความสอดคล้อง 

5.2.1  ยุทธศาสตร์ สคร. 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2.2  ยุทธศาสตร์ ศทส.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
5.2.3  กลยุทธ์ ศทส.  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา Digital Platform เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ สคร. ในการสื่อสาร
และท างานร่วมกัน 
5.3  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Web Portal ของ สคร. ให้รองรับและเชื่อมโยงระหว่าง
ระบบต่างๆ ที่มีเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน และสามารถบูรณาการข้อมูลและเอกสารต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน
ภายใน สคร. ให้เป็นระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 

5.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 
  บุคลากรของ สคร. สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความสะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถ

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จากการเชื่อมโยงระหว่างระบบและข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน 
รวมทั้งลดการใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษ และหมึกพิมพ์ เป็นต้น                

5.5 แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 

 
 
 

/3.4 รายละเอียด... 

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

             

ขออนุมัติโครงการ              
จัดซื้อ/จัดจ้าง              
ด าเนินการติดตั้ง และ
ทดสอบการใช้งาน 

             

ตรวจรับงาน              
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3.4 รายละเอียดโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยไม่ใช้งบประมาณ 
 

1. การซักซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและทดสอบการส ารองและกู้คืนระบบสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
1.1 ความสอดคล้อง 

1.1.1  ยุทธศาสตร์ สคร. 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.1.2  ยุทธศาสตร์ ศทส.  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย  
มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการใช้งาน 

1.1.3  กลยุทธ์ ศทส.  
กลยุทธ์ที่ 1 จัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ที่พร้อมใช้งาน 

1.3  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความต่อเนื่องในการด าเนินงาน ในกรณีที่ระบบสารสนเทศ

เกิดเหตุฉุกเฉิน ขัดข้อง หรือข้อมูลเกิดการสูญหาย ให้สามารถกู้คืนและน ากลับมาใช้งานได้โดยเร็ว 
1.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 

ระบบสารสนเทศของ สคร. สามารถให้บริการแก่บุคลากร สคร. และให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้สนใจ 
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

1.5 แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

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 

ส าหรับการทดสอบ 
ศทส. 

            

2. แจ้งเตรียมการทดสอบต่อ 
รองผู้อ านวยการ สคร. หรือ 
ทีป่รึกษา ที่ก ากับดูแล ศทส.  
ให้รับทราบ 

            

3. ด าเนินการทดสอบตามแผน 
ที่ก าหนดไว ้

            

4. รายงานผลการทดสอบต่อ 
รองผู้อ านวยการ สคร. หรือ 
ที่ปรึกษา ท่ีก ากับดูแล ศทส.  
ให้รับทราบ 

            

 
/บทที่ 4... 
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บทที่ 4 
การเตรียมการรองรับโครงการส าคัญท่ีจะด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Thin Client ทดแทน  
 1.1 งบประมาณ 
  วงเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) 

1.2 ความสอดคล้อง 
1.1.1  ยุทธศาสตร์ สคร. 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1.2  ยุทธศาสตร์ ศทส.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย  

มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการใช้งาน 
1.1.3  กลยุทธ์ ศทส.  

กลยุทธ์ที่ 1 จัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ที่พร้อมใช้งาน 
1.3  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพ่ือทดแทนของเดิมบางส่วนที่มีประสิทธิภาพลดลง และ 
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้สามารถรองรับภารกิจงานที่เพ่ิมขึ้น และเพียงพอกับการใช้ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร สคร. จ านวน ๑๒๐ เครื่อง  

1.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สคร. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจได้

อย่างความถูกต้อง สามารถน าเงินรายได้เข้าสู่คลังได้ตามเป้าหมาย 
1.5 แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 

 
 

/โครงการจัดหา... 

กิจกรรม เป้า 
หมาย 

ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

             

ขออนุมัติโครงการ              
จัดซื้อ/จดัจ้าง              
ด าเนินการติดตั้งและ
ทดสอบการใช้งาน 

             

ตรวจรับงาน              
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2. โครงการจัดหาระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังการท างานของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

 2.1 งบประมาณ 
วงเงิน 3,000,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณ     

2.2 ความสอดคล้อง 
2.2.1  ยุทธศาสตร์ สคร. 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.2  ยุทธศาสตร์ ศทส.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย  

มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการใช้งาน 
2.2.3  กลยุทธ์ ศทส. 

กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีระบบบริหารจัดการ ควบคุม และป้องกันการเข้าถึง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่าย สคร. 

2.3 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดหาระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังการท างานของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงรุก เพ่ือให้ระบบสารสนเทศของ สคร.  
สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและม่ันคงปลอดภัย 

2.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 
สคร. สามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเชิงรุก เพ่ือที่จะให้ระบบสามารถ

ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และมั่นคงปลอดภัย โดยมีระบบในการเฝ้าระวังเพ่ือตรวจสอบ
จ านวน 2 ระบบ ซึ่งท าหน้าที่ เฝ้าระวังเพ่ือตรวจสอบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจ านวน  
30 เครื่อง และอุปกรณ์สารสนเทศประมาณ 20 อุปกรณ์ พร้อมแจ้งเตือนในกรณีท่ีระบบเกิดปัญหา  

2.5 แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. ๒๕63 
ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ขอความเห็นชอบโครงการ
และงบประมาณ 

ศทส.               

2. จัดท าขอบเขตงาน (TOR)  สคร.               
3. จัดจ้างและลงนามสญัญา สคร.               
4. ด าเนินการตามสญัญา ผู้รับจ้าง               
5. ตรวจรับงาน สคร.               

/3. โครงการ... 



- ๓๗ - 
 

 

3. โครงการจัดหาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สคร. ประจ าปี พ.ศ. 2563 
3.1 งบประมาณ 

วงเงิน 335,000 บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างเตรียมเสนอของบประมาณ     
3.2 ความสอดคล้อง 

3.2.1 ยุทธศาสตร์ สคร. 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.2  ยุทธศาสตร์ ศทส.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3.2.3 กลยุทธ์ ศทส. 

กลยุทธ์ที่  2 ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือทดแทน
กระบวนการท างานของ สคร.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.3 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดหาระบบให้บริการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ที่สามารถจัดการเอกสาร การติดต่อสื่อสาร  
การแบ่งปันและการใช้ข้อมูลร่วมกัน เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และคล่องตัว รวมถึงช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆ  

3.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 
สคร. มีระบบส าหรับการให้บริการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
3.4.1 บุคลากร สคร. สามารถใช้งานระบบส าหรับจัดเก็บไฟล์ข้อมูลและเอกสารต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ 

รวมถึงสามารถเข้าถึงและแบ่งปัน (Share) ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั้งแบบออนไลน์ (Online) 
และออฟไลน์ (Offline) ข้อมูลมีความปลอดภัย ลดปัญหาไฟล์หาย หรือไฟล์หลายเวอร์ชั่นที่ไม่สามารถ 
เข้าถึงข้อมูลได ้

3.4.2 บุคลากร สคร. สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานงานและนัดหมาย 
ผ่านระบบออนไลน์พร้อมทั้งแจ้งเตือนได ้ทั้งขณะปฏิบัติงานภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงสามารถเข้าร่วม
ประชุมในลักษณะ VDO Conference  

3.4.3 บุคลากร สคร. สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างแท้จริง ในลักษณะการปฏิบัติงานพร้อมกัน 
บนไฟล์เอกสารเดียวกันได้ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการหารืองานภายใน สคร. ลดปริมาณการส่งบันทึก
ข้อความภายในส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รวมถึงค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าลิขสิทธิ์ของโปรแกรมต่างๆ  
และค่ากระดาษและหมึกพิมพ์               

3.4.4 สคร. สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รวมถึง 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าลิขสิทธิ์ของโปรแกรมต่างๆ และค่ากระดาษและหมึกพิมพ์                                        
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3.5 แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค. ก.ย. 

1. ขอความเห็นชอบโครงการ 
และงบประมาณ 

ศทส. 
              

2. จัดจ้างและลงนามสญัญา สคร.               
3. ติดตั้งใช้งาน 

และจัดฝึกอบรม 
ผู้รับจ้าง 

              

4. ตรวจรับงาน สคร.               
5. ด าเนินการใช้งาน  

12 เดือน 
สคร. 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการ... 



- ๓๙ - 
 

 

4. โครงการเตรียมบุคลากรส าหรับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
4.1 งบประมาณ 

วงเงิน 7,830,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขอ
งบประมาณ     

4.2 ความสอดคล้อง 
4.2.1 ยุทธศาสตร์ สคร. 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2.2  ยุทธศาสตร์ ศทส.  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

4.2.3 กลยุทธ์ ศทส. 
กลยุทธ์ที่  2 ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือทดแทน

กระบวนการท างานของ สคร.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
4.3 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ สคร. ให้มีความพร้อมทั้งในด้านภารกิจของภาครัฐและธุรกิจของภาคเอกชน 
รวมถึงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และโครงการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการผลักดันให้เกิดการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

4.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจที่ได้รับการอบรมมากขึ้น  และสามารถน าความรู้ 

ความเข้าใจที่ได้อบรมมาพัฒนาการด าเนินงานตามภารกิจของ สคร. ได้                                        
4.5 แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 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. 

1. จัดท าแผนการฝึกอบรม
บุคลากร และก าหนดหลักสูตร
การอบรม 

            

2. พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วม
หลักสูตร 

            

3. บุคลากรเข้าร่วมหลักสูตร             

4. ประเมินผลการเข้าร่วม
หลักสูตร 

            

/5. โครงการ... 
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5. โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล 
(Digital Transformation) เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ 
5.1 งบประมาณ 

วงเงิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างเตรียมเสนอของบประมาณ     
5.2 ความสอดคล้อง 

5.2.1 ยุทธศาสตร์ สคร. 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2.2  ยุทธศาสตร์ ศทส.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
5.2.3 กลยุทธ์ ศทส. 

กลยุทธ์ที่  2 ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือทดแทน
กระบวนการท างานของ สคร.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5.3 วัตถุประสงค์ 
 5.3.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการข้อมูลของรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน  

และที่ควรจะมีในอนาคต ส าหรับการวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจรายแห่ง รายสาขา และภาพรวม พร้อมทั้งน าข้อมูล  
ของรัฐวิสาหกิจ มาบูรณาการและใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างคุณค่าจากภายในของรัฐวิสาหกิจและระหว่าง
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ รวมถึงศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ  
และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผย การถ่ายโอน และการใช้ประโยชน์ในข้อมูลร่วมกัน 

 5.3.2 เพ่ือให้มีระบบในการรวบรวม จัดการ ปรับปรุงข้อมูลของรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน  
เพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน และเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน open data ส าหรับสาธารณะ 

 5.3.3 เพ่ือพัฒนารูปแบบและแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลรัฐวิสาหกิจและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
สคร. ในการวิเคราะห์ ก ากับดูแล และก าหนดกลไกการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้ง
ถ่ายทอดวิธีการคิดและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้กับบุคลากร สคร.  

 5.3.4 เพ่ือให้มีเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลบน Internet เช่น Website Social Media หรือ
ข้อมูลบนสื่อออนไลน์อ่ืนๆ และน ามาจัดการหาความสัมพันธ์กับข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูล
การด า เนินงานของรัฐวิสาหกิจทั้ งรายแห่ง รายสาขา และภาพรวม รวมถึงสร้างคุณค่า ( Value)  
จากความสัมพันธ์ของข้อมูลดังกล่าว และน ามาใช้ในการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ 

 5.3.5 เ พ่ื อ พัฒนาระบบการจั ดการและวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล รั ฐ วิ ส าหกิ จ  (Data Analytics)  
ส าหรับการก าหนดนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รวมถึงแนวทางการก ากับดูแลและประเมินผล 
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ 

 
/5.3.6 เพ่ือสร้าง... 
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 5.3.6 เพ่ือสร้างระบบการติดตามผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐวิสาหกิจในการ
ผลักดันและก ากับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านการเงิน  
การติดตามงบลงทุน และรายได้น าส่ง 

5.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 
5.4.1 เกิดการสร้างคุณค่าจากข้อมูลภายในของรัฐวิสาหกิจและข้ามรัฐวิสาหกิจ เพ่ือยกระดับ

คุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของรัฐวิสาหกิจ 
5.4.2 บุคลากรของ สคร. สามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (Data Analytics) 

ได้อย่างรวดเร็ว แม่นย าและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถน าเสนอนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงแนวทางการก ากับดูแลและประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพ  
และเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจรายแห่งรายสาขา และภาพรวม       

5.5 แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
  ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 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) แผนปฏิบัติการด าเนินโครงการ 
และแผนการจัดฝึกอบรม 
ของโครงการ 

            

๒) รายงานการจัดท าแนวทาง 
ในการวิเคราะห์การด าเนินงาน 
ของรัฐวสิาหกิจรายแห่ง 

            

๓) รายงานการวิเคราะห ์
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
จ านวน ๒๐ แห่ง 

            

๔) รายงานการวิเคราะห ์
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
จ านวน ๒๑ แห่ง 

            

๕) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร ์
แม่ข่าย และหน่วยจัดเก็บข้อมูล
แบบภายนอก 

            

๖) ระบบ Data Warehouse             
๗) ระบบ Big Data             
๘) ระบบ Reports และ Analytics             
๙) ระบบ Predictive             
             

 
 
 

/ตาราง (ต่อ)... 
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  ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 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. 

๑๐) ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบงาน 
ในระดับผู้บริหารพร้อมเอกสาร 
การฝึกอบรมจ านวนไม่น้อยกว่า 
๑๕ คน 

            

๑๑) ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบงานใน
ระดับผู้ใช้งานท่ัวไปพร้อมเอกสาร
การฝึกอบรมจ านวนไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ คน 

            

๑๒) ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบงานใน
ระดับผู้ดูแลระบบพร้อมเอกสาร
ฝึกอบรมจ านวนไม่น้อยกว่า  
๕ คน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/6. โครงการ... 
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6. โครงการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) และวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture) 
6.1 งบประมาณ 

วงเงิน 10,075,000 บาท (สิบล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างเตรียมเสนอของบประมาณ     
6.2 ความสอดคล้อง 

6.2.1 ยุทธศาสตร์ สคร. 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.2.2  ยุทธศาสตร์ ศทส.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
6.2.3 กลยุทธ์ ศทส. 

กลยุทธ์ที่  2 ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือทดแทน
กระบวนการท างานของ สคร.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6.3 วัตถุประสงค์ 
 6.3.1 เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร สคร. และบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
 6.3.2 เพ่ือพัฒนาให้บุคลากร สคร. เกิดการเรียนรู้กระบวนการสร้างนวัตกรรม 
 6.3.3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร สคร. ได้พัฒนากระบวนการคิดและมีประสบการณ์จริงในการสร้างสรรค์ 

6.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 
บุคลากร สคร. และบุคลากรรัฐวิสาหกิจมีความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้น 

และสามารถน าความรู้ความเข้าใจมาพัฒนานวัตกรรมที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจได้ 
6.5 แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 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. 

1. จัดสัมมนา SIT Talk  
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

            

2. ก าหนดหลักสตูรการพัฒนา
นวัตกรรม 

            

3. พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วม
หลักสตูร 

            

4. จัดประกวดนวัตกรรม สคร.             

5. จัดแสดงผลงาน 
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

            

6. สรปุการเรียนรู้นวัตกรรม
ร่วมกัน 

            

 




