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บทสรุปผู	บริหาร 
 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีภารกิจเก่ียวกับการบริหารและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย"ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการการกํากับดูแลการประเมินผล  
และการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร,างมูลค-าเพ่ิมให,แก-ทรัพย"สินของรัฐ                 
พร,อมท้ังส-งเสริมและสนับสนุนการให,เอกชนร-วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพ่ือตอบสนองต-อภารกิจดังกล-าว  
สคร. ได,นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข,ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานต้ังแต-ป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  
โดยได,จัดหาอุปกรณ"และพัฒนาระบบต-างๆ มาอย-างต-อเนื่อง ในป;จจุบัน สคร. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับให,บริการระบบงานภายในและอินเตอร"เน็ตแก-บุคลากรภายใน สคร. มีช-องทางการนําส-งข,อมูล 
ของหน-วยงานรัฐวิสาหกิจผ-านเว็บเซอร"วิส (Web Service) และเผยแพร-ข,อมูลข-าวสารแก-ประชาชนได,อย-างมี
ประสิทธิภาพผ-านหน,าเว็บไซต" และมีความม่ันคงปลอดภัยด,านไซเบอร"ตามวิวัฒนาการของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีในป;จจุบัน  

 

รัฐบาลได,ประกาศยุทธศาสตร"ชาติ ๒๐ ป5 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซ่ึงเปLนยุทธศาสตร"ชาติฉบับแรก
ของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะต,องนําไปสู-การปฏิบัติเพ่ือให,ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน" “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปLนประเทศพัฒนาแล,ว ด,วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช-วงเวลาดังกล-าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน โดยได,กําหนดให,ยุทธศาสตร"ท่ี 6 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เปLนแนวทางในการปฏิรูประบบราชการ ประกอบกับ
ได,ประกาศนโยบายและแผนระดับชาติว-าด,วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ซ่ึงเปLนแผนแม-บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ โดยมุ-งหวังท่ีจะปฏิรูปประเทศไทย
ให, ทันต-อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอย-างรวดเร็วไปสู-ยุคดิจิ ทัล  
และแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู-การเปLนกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจําป5งบประมาณ 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได,กําหนดวิสัยทัศน" “มุ-งสู-การเปLนกระทรวงการคลังดิจิทัลในป5 2565” เพ่ือให,หน-วยงาน
ภายใต,สังกัดกระทรวงการคลังได,นําไปเปLนแนวทางในการพัฒนาสู-จุดหมายเดียวกัน  

 

ดังนั้น เพ่ือให,การปฏิบัติภารกิจของ สคร. สอดคล,องตามท่ีรัฐบาลและกระทรวงการคลัง 
กําหนดไว, กล-าวคือ มีการพัฒนาเพ่ือมุ-งสู-การเปLนหน-วยงานราชการดิจิทัลอย-างเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพ  
และมีความม่ันคงปลอดภัยด,านไซเบอร" สคร. จึงได,จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. ระยะ 4 ป5 ประจําป5
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยกําหนดวิสัยทัศน"ในการพัฒนา คือ “เปLนเสาหลักด,านรัฐวิสาหกิจ 
หลักทรัพย"ของรัฐ และการร-วมลงทุนระหว-างภาครัฐและเอกชน เพ่ือการพัฒนาอย-างยั่งยืน” ซ่ึงมีแผนงาน 
โครงการและวิธีการบริหารจัดการโดยคํานึงถึงความคุ,มค-า โปร-งใส และสามารถตรวจสอบได,  
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 
หลักการและเหตุผล 

 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติในคราวประชุม เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2559 กําหนดใหทุกกระทรวง กรม 
รัฐวิสาหกิจ องค&กรปกครองส'วนทองถ่ิน หน'วยงานของรัฐ และหน'วยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะ ๓ ป0 ของหน'วยงานแทนการจัดทําแผนแม'บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม ซ่ึงภาครัฐ 
ไดใหความสําคัญในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
โดยมีวิสัยทัศน&ท่ีจะปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู'รูปแบบใหม' เพ่ือใหการพัฒนาประเทศเขาสู'เศรษฐกิจดิจิทัล 
อย'างยั่งยืน ซ่ึงประกอบดวยแผนท่ีสําคัญของชาติ ไดแก' แนวคิดประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลัง
สู'การเป?นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจําป0งบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ
ดานดิจิทัลมาประยุกต&ใชกับภารกิจของ สคร. ในดานรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย&ของรัฐ และการใหเอกชนร'วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ พรอมท้ังปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสนับสนุนงานภายใน สคร. เช'น การใหผูใชงาน 
เขาใชงานระบบคอมพิวเตอร&และระบบสารสนเทศดวยการพิสูจน&ตัวตนแบบ Single Sign - On และมีการนํา
เทคโนโลยีแบบคลาวด&คอมพิวต้ิง (Cloud Computing) มาใชในการใหบริการแก'บุคลากรในรูปแบบ 
ของคลาวด&ส'วนตัว (Private Cloud) โดยใชในการติดต้ังระบบงานภายใน ทําใหลดการใชอุปกรณ&และพ้ืนท่ี 
ในการติดต้ัง สะดวกในการบริหารจัดการ และบํารุงดูแลรักษา ประกอบกับการนําระบบคอมพิวเตอร& 
เครื่องลูกข'ายเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure : VDI) มาใชภายใน สคร. เพ่ือใหบุคลากรสามารถ 
เขาใชงานผ'านอุปกรณ&สื่อสารเคลื่อนท่ี (Mobile Device) ไดทุกท่ีตลอดเวลา ซ่ึงเป?นการปรับปรุง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร&และระบบสารสนเทศขององค&กรใหรองรับและเชื่อมโยงระหว'างระบบต'างๆ  
ท่ีมีเพ่ิมข้ึนในปhจจุบัน และสามารถบูรณาการขอมูลระหว'างหน'วยงานภายใน สคร. ใหเป?นระบบดิจิทัล 
อย'างเต็มรูปแบบ  

 

ศูนย&เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. ประจําป0งบประมาณ  
พ.ศ.  2561 - 2564 โดยศึกษาและวิ เคราะห&จากทฤษฎีการวิ เคราะห&  SWOT (SWOT Analysis)  
และวิเคราะห&จากความตองการของบุคลากร สคร. อีกท้ังยังศึกษาและวิเคราะห&ในส'วนท่ีเก่ียวของกับดานสารสนเทศ
ใหสามารถวิเคราะห&สภาพปhญหาได ซ่ึงผลท่ีไดนําไปสู'การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. ระยะ ๔ ป0  
พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2564 ซ่ึงจะครอบคลุมถึงวิสัยทัศน& ยุทธศาสตร& และโครงการดานสารสนเทศของ สคร. 
 

 

 

 

 

/บทท่ี 2 ... 



บทท่ี 2  
ยุทธศาสตร�และแผนงานด�านดิจิทัลท่ีสําคัญของประเทศ 

 
สคร. ได�นํายุทธศาสตร�และแผนงานด�านดิจิทัลท่ีสําคัญของประเทศมาเป#นแนวทางในการจัดทํา

แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. ระยะ 4 ป* ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพ่ือให�การปฏิบัติงาน
สอดคล�องตามนโยบายของรัฐบาลท่ีกําหนดไว� ดังนี้ 

 

2.1 ยุทธศาสตร�ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
 

รัฐบาลได�ประกาศยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป* (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ถือเป#นยุทธศาสตร�ชาติฉบับแรก 
ของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห@งราชอาณาจักรไทย โดยได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี  
13 ตุลาคม 2561 ท่ีจะต�องนําไปสู@การปฏิบัติเพ่ือให�ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน� “ประเทศไทยมีความม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป#นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได�กําหนด
ยุทธศาสตร�เพ่ือความสุขของคนไทย ประกอบด�วยยุทธศาสตร�ชาติ 6 ด�าน ดังนี้  

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการสร�างความสามารถในการแข@งขัน 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย� 
ยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด�านการสร�างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร�ท่ี 5 ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป#นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
ยุทธศาสตร�ท่ี 6 ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

/ยุทธศาสตร�... 



๓ 

 

ยุทธศาตร�ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มียุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข�องกับการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
สคร. ระยะ 4 ป* ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 คือ ยุทธศาสตร�ท่ี 6 ด�านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปOาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก คือ  

 
 

“ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน�ส4วนรวม” 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 นโยบายและแผนระดับชาติว4าด�วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได�จัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว@าด�วยการพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2562 
ซ่ึงจะเป#นแผนแม@บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ ๒๐ ป* (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ท่ีกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใช�เทคโนโลยีดิจิทัล และสอดคล�องกับยุทธศาสตร�
ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห@งชาติ อีกท้ังยังเป#นการต@อยอดการพัฒนาประเทศด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ท่ีดําเนินการมาอย@างต@อเนื่อง โดยมุ@งหวังปฏิรูปประเทศไทยให�ทันต@อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
ท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอย@างรวดเร็วไปสู@ยุคดิจิทัล ต้ังแต@การเร@งวางรากฐานดิจิทัลของประเทศผ@านการลงทุน 
ในโครงสร�างพ้ืนฐานด�านดิจิทัล การสร�างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลท่ีทุกภาคส@วนมีส@วนร@วมตามแนวทาง
ประชารัฐ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม และใช�ประโยชน�จากนวัตกรรมดิจิทัลอย@างเต็มศักยภาพ 
จนถึงการผลักดันให�ประเทศไทยเป#นประเทศในกลุ@มท่ีพัฒนาแล�ว พร�อมท้ังสามารถใช�เทคโนโลยีดิจิทัล 
สร�างมูลค@าและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย@างยั่งยืนในระยะยาว 

 
/2.2.1 วิสัยทัศน�... 

ประเด็นยุทธศาสตร� ป ร ะ เ ด็ น ท่ี  4 . 4  ภ า ค รั ฐ มี ค ว า ม ทั น ส มั ย  ทั น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอย@างมีประสิทธิภาพ มีความคุ�มค@า 
เทียบได�กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล�อมในการปฏิบัติงาน
ท่ีมีความหลากหลายซับซ�อนมากข้ึน และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

      พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให�ทันสมัย โดยมี
การกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการท่ีต้ังอยู@บนข�อมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ� มุ@งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร@งใสยืดหยุ@นและคล@องตัวสูง นํานวัตกรรม 
เทคโนโลยี ข�อมูลขนาดใหญ@ ระบบการทํางานท่ีเป#นดิจิทัลมาใช�ในการบริหาร
และการตัดสินใจ รวมท้ังนําองค�ความรู�ในแบบสหสาขาวิชาเข�ามาประยุกต�ใช� 
เพ่ือสร�างคุณค@าและแนวทางปฏิบัติท่ีเป#นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ�ต@างๆ 
ได�อย@ า ง ทันเวลา พร�อม ท้ัง มีการจัดการความรู� และถ@ ายทอดความรู�
อย@างเป#นระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐให�เป#นองค�กรแห@งการเรียนรู�



๔ 

 

2.2.1 วิสัยทัศน�การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
 

วิสัยทัศน�และเปOาหมายของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มุ@งเน�นการพัฒนาในระยะยาว
อย@างยั่งยืน ให�สอดคล�องกับการจัดทํายุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป* แต@เพ่ือให�นโยบายและแผนระดับชาติฯ  
สามารถรองรับพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล จึงได�กําหนดแนวทางการพัฒนาหรือภูมิทัศน� ตามท่ีกําหนดวิสัยทัศน�
เป#น 4 ระยะ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

ปฏิรูปประเทศไทยสู4ดิจิทัลไทยแลนด� 
 
 

ดิจิทัลไทยแลนด� (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยท่ีสามารถสร�างสรรค� และใช�ประโยชน� 
จากเทคโนโลยีดิจิ ทัลอย@างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข�อมูล ทุนมนุษย�  
และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู@ความม่ันคง ม่ังค่ัง  
และยั่งยืน โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะมีเปOาหมายในภาพรวม 4 ประการ ดังต@อไปนี้ 

เปAาหมายท่ี ๑ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข4งขัน ก�าวทันเวทีโลก ด�วยการใช�นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีดิจิทัล เป#นเครื่องมือหลักในการสร�างสรรค�นวัตกรรมการผลิต  
การบริการ 

เปAาหมายท่ี ๒ สร�างโอกาสทางสังคมอย4างเท4าเทียม ด�วยข�อมูลข@าวสารและบริการผ@านสื่อดิจิทัล 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

เปAาหมายท่ี ๓ พัฒนาทุนมนุษย�สู4ยุคดิจิทัล ด�วยการเตรียมความพร�อมให�บุคลากรทุกกลุ@มมีความรู�
และทักษะท่ีเหมาะสมต@อการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

เปAาหมายท่ี ๔ ปฏิรูปกระบวนทัศน�การทํางานและการให�บริการของภาครัฐ ด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล
และการใช�ประโยชน�จากข�อมูล เพ่ือให�การปฏิบัติงานโปร@งใส มีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล  

/2.2.2 ยุทธศาสตร�... 



๕ 

 

2.2.2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 

เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยตามวิสัยทัศน�และแนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศน�
ดิจิทัลของประเทศไทย ๔ ระยะ จึงได�กําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาไว� ๖ ยุทธศาสตร� ท่ีส@งเสริมซ่ึงกันและกัน 
มีการกําหนดเปOาหมาย เพ่ือให�สามารถติดตามและประเมินความก�าวหน�าได�อย@างชัดเจน และมีแผนงาน 
เพ่ือดําเนินการตามยุทธศาสตร�  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให�ครอบคลุมท่ัวประเทศ 

 
 

โครงสร�างพ้ืนฐานดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีทุกคนเข�าถึงและใช�ประโยชน� เพ่ือรองรับการเป#นดิจิทัล
ไทยแลนด� เป#นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด�วยเทคโนโลยีดิจิทัลโครงสร�างพ้ืนฐานดิจิทัล 
ท่ีสําคัญ ประกอบด�วยโครงสร�างพ้ืนฐานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศโทรคมนาคม และการแพร@ภาพกระจายเสียง
ท่ีมีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและสามารถให�บริการได�อย@างต@อเนื่อง  
เพ่ือรองรับการติดต@อสื่อสาร การเชื่อมต@อ การแลกเปลี่ยนข�อมูลสารสนเทศการค�าและพาณิชย� การบริการ
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการใช�งานรูปแบบต@างๆ อันเป#นประโยชน�ต@อการสร�างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ 
และความม่ันคงทางสังคมของประเทศ รวมท้ังเพ่ือรองรับการเป#นศูนย�กลางด�านดิจิทัลในอนาคต 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ... 



๖ 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัย
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให�ภาคธุรกิจสามารถลดต�นทุนการผลิตสินค�าและบริการ พร�อมกับเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแข@งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม@ในระยะยาว ภายใต�การส@งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล จําเป#นต�องเร@งสร�างระบบนิเวศสําหรับธุรกิจดิจิทัล โดยมุ@งเน�นการยกระดับและพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข@งขันของภาคธุรกิจ ท่ีจะส@งผลต@อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ�างงาน 
ของประเทศไทยอย@างยั่งยืนในอนาคต 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ สร�างสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเท4าเทียมด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 

การสร�างสังคมคุณภาพด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การพัฒนาประเทศไทยท่ีประชาชนทุกกลุ@ม 
โดยเฉพาะอย@างยิ่งการกลุ@มเกษตรกร ผู�ท่ีอยู@ในชุมชนห@างไกล ผู�สูงอายุ ผู�ด�อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข�าถึง
และใช�ประโยชน�จากบริการของภาครัฐผ@านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการรวบรวมและแปลงข�อมูลองค�ความรู� 
ของประเทศท้ังระดับประเทศและระดับท�องถ่ิน ให�อยู@ในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนสามารถเข�าถึงและนําไปใช�
ประโยชน�ได�โดยง@ายและสะดวก โดยประชาชนมีความรู�เท@าทันข�อมูลข@าวสาร และมีทักษะในการใช�ประโยชน�
จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย@างมีความรับผิดชอบต@อสังคม 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๔ ปรับเปล่ียนภาครัฐสู4การเปJนรัฐบาลดิจิทัล 
 
 

ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู@การเป#นรัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช�ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน@วยงานรัฐ ท้ังส@วนกลางและส@วนภูมิภาคอย@างมีแบบแผนและเป#นระบบ
จนพัฒนาสู@การเป#นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ� โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยู@ใน
รูปแบบดิจิทัลท่ีขับเคลื่อนโดยความต�องการของประชาชนหรือผู�ใช�บริการ ซ่ึงประชาชนทุกคนสามารถเข�าถึง
บริการได�โดยไม@มีข�อจํากัดทางกายภาพ พ้ืนท่ี และภาษา และในระยะต@อไป รัฐบาลสามารถหลอมรวม 
การทํางานของภาครัฐเสมือนเป#นองค�กรเดียว ภาครัฐจะแปรเปลี่ยนไปเป#นผู�อํานวยความสะดวกในการสร�าง
บริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกว@า บริการระหว@างกัน (Peer to Peer)  
 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๕ พัฒนากําลังคนให�พร�อมเข�าสู4ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลการพัฒนากําลังคนดิจิทัล  
 
 

การพัฒนากําลังคนดิจิทัล หมายถึง การสร�างและพัฒนาบุคลากรผู�ทํางานให�มีความสามารถ 
ในการสร�างสรรค�และใช�เทคโนโลยีดิจิทัลอย@างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะ 
ด�านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ท้ังท่ีประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง 
และทุกสาขาอาชีพ ให�มีความรู�ความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพ่ือสร�างให�เกิด 
การจ�างงานท่ีมีคุณค@าสูง รองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมท่ีใช�เทคโนโลยีดิจิ ทัล 
เป#นปeจจัยหลักในการขับเคลื่อน 

  
/ยุทธศาสตร�ท่ี 6 ... 

 



๗ 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 6 การสร�างความเช่ือม่ันในการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 

การสร�างความเชื่อม่ันในการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง มาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบและกติกา 
ท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสอดคล�องกับหลักเกณฑ�สากลท่ีเป#นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนการสร�างความม่ันคงปลอดภัย การสร�างความเชื่อม่ันและการคุ�มครองสิทธิ 
ให�แก@ผู�ใช�งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส@วน เพ่ือก@อให�เกิดการอํานวยความสะดวก ลดอุปสรรคเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องต@างๆ พร�อมกับสร�างแนวทางขับเคลื่อนอย@างบูรณาการเพ่ือรองรับการ
เติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

 

2.2.3 เปAาหมายยุทธศาสตร�และแผนงานท่ีเก่ียวข�องกับ สคร. 
สคร. ได�นํายุทธศาสตร�ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู@การเป#นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร�ท่ี 6  

การสร�างความเชื่อม่ันในการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล มาเป#นกรอบในการดําเนินงาน เนื่องจากมีความเชื่อมโยง 
กับภารกิจของ สคร. โดยมีเปOาหมายและแผนงาน ดังนี้ 

 

 
 

 

• บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู�ประกอบการทุกภาคส@วนได�อย@างสะดวก รวดเร็ว และแม@นยํา 
• ประชาชนเข�าถึงข�อมูลภาครัฐได�สะดวกและเหมาะสม เพ่ือส@งเสริมความโปร@งใส และการมีส@วนร@วม

ของประชาชน 
• มีโครงสร�างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข�อมูลท่ีบูรณาการ ไม@ซํ้าซ�อน สามารถรองรับ

การเชื่อมโยงการทํางานระหว@างหน@วยงาน และให�บริการประชาชนได�อย@างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 
 

• ปรับเปลี่ยนการทํางานภาครัฐด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให�มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
- ใช�ทรัพยากรดิจิทัลร@วมกันอย@างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซํ้าซ�อนในการลงทุนด�วยการลงทุน

ตามกรอบของแบบสถาปeตยกรรมองค�กร บูรณาการข�อมูลและทรัพยากรร@วมกัน 
- เชื่อมโยงการทํางานของหน@วยงานภาครัฐ บูรณาการการทํางานและข�อมูลท้ังภายใน 

และระหว@างหน@วยงานจนเสมือนเป#นองค�กรเดียว (One Government) สําหรับการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการและการบริการท่ีขับเคลื่อนโดยความต�องการของประชาชนหรือ
ผู�ใช�บริการ (Citizen Driven) ซ่ึงสามารถเข�าถึงบริการได�โดยไม@มีข�อจํากัดทางกายภาพ พ้ืนท่ี 
และภาษา 

 

 

/พัฒนาแพลตฟอร�ม... 
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แผนงานภายใต�ยุทธศาสตร�ท่ี 4 



๘ 

 

- พัฒนาแพลตฟอร�มการบริหารจัดการภายในองค�กร (Back Office Platform) เพ่ือรองรับ 
การปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการทุกอย@างของภาครัฐให�อยู@ ในรูปแบบดิจิทัล  
(Digital by Default) อย@างเป#นระบบ รวมถึงอิเล็กทรอนิกส�มาใช�แทนกระดาษ เพ่ือลดข้ันตอน
และเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานของรัฐท้ังในส@วนการให�บริการประชาชน 
และการบริหารจัดการ ท้ังนี้ ระบบ Back Office ของส@วนราชการต�องรองรับการแลกเปลี่ยน
ข�อมูลอิเล็กทรอนิกส�ได�โดยสมบูรณ� 

- เตรียมความพร�อมสําหรับการเพ่ิมข้ึนของข�อมูลจํานวนมหาศาลในระบบ ท้ังด�านการจัดเก็บ  
และการวิ เคราะห�ข�อมูล โดยส@งเสริมให�นําเทคโนโลยีมาใช�วิ เคราะห�ข�อมูลขนาดใหญ@  
เ พ่ือเ พ่ิมมูลค@ าของข�อมูลตลอดจนจัด ให� มีมาตรการจัดการความปลอดภัยไซ เบอร� 
และความม่ันคงปลอดภัยของข�อมูล 

- ยกระดับความรู�และทักษะบุคลากรภาครัฐ เพ่ือสอดรับกับการทํางานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล  
โดยบุคลากรภาครัฐสามารถใช�เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทํางาน จนสามารถปรับเปลี่ยนตนเอง
จากผู�ใช� (User) เป#นผู�ท่ีมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือปรับเปลี่ยนตนเองไปทํางาน
ท่ีมี คุณค@าสู ง ข้ึน (High Value Job) หรือเป#นผู�ประกอบการท่ีพัฒนาหรือใช�ประโยชน� 
จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร�างธุรกิจได� 

• สนับสนุนให�มีการเป}ดเผยข�อมูลท่ีเป#นประโยชน� (Open Data) และให�ประชาชนมีส@วนร@วมใน
กระบวนการทํางานของรัฐ (Open Government) เพ่ือนําไปสู@การเป#นดิจิทัลไทยแลนด� 
- ส@งเสริมให�หน@วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เป}ดเผย จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และบูรณาการข�อมูล  

ตามมาตรฐาน Open Data เพ่ือนํามาซ่ึงการพัฒนาสินค�าและบริการรูปแบบใหม@เชิงนวัตกรรม 
สร�างมูลค@าทางเศรษฐกิจและคุณค@าให�กับสังคมจากข�อมูลเป}ดภาครัฐ  

- พัฒนาฐานข�อมูล รวมถึงชุดข�อมูลด�านต@างๆ ซ่ึงเชื่อมโยงข�อมูลจากทุกหน@วยงานภาครัฐ 
โดยไม@ยึดติดความเป#นเจ�าของ และเป}ดเผยต@อสาธารณะ เพ่ือให�เกิดการพัฒนานวัตกรรมบริการ  
และสร�างคุณค@าทางเศรษฐกิจและสังคม 

- เชื่อมโยงการบริหารจัดการ กระบวนการพัฒนาและให�บริการของภาครัฐ ให�เกิดการ 
มีส@วนร@วมของประชาชนและภาคธุรกิจท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือกําหนดนโยบายและเป#นส@วนหนึ่ง 
ของกระบวนการตัดสินใจท่ีเกิดจากการหลอมรวมทางสังคม รวมท้ังเกิดการตรวจสอบ 
การทํางานของภาครัฐ นําไปสู@ความโปร@งใสและลดปeญหาการทุจริต (Corruption) 

 

 

 

/พัฒนาแพลตฟอร�ม... 
 
 



๙ 

 

• พัฒนาแพลตฟอร�มบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพ่ือรองรับการพัฒนา
แอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม@ท่ีเป#นบริการพ้ืนฐานของทุกหน@วยงานภาครัฐ 
- ส@งเสริมให�บูรณาการข�อมูลและบริการระหว@างหน@วยงานของภาครัฐ เช@น แบบฟอร�มกลาง  

(Single Form) เพ่ือให�เกิดความสะดวกในการติดต@อ หรือทําธุรกรรม และสนับสนุนให�ใช�
ทรัพยากรท่ีมีอยู@อย@างจํากัดให�เกิดประโยชน�สูงสุด โดยในการบูรณาการข�อมูลไม@จําเป#นต�องยึดติด
กับกระบวนการทํางานรูปแบบเดิม หรือไม@จําเป#นต�องบูรณาการข�อมูลภายใต�รูปแบบ 
และมาตรฐานเดียวกัน แต@สามารถสร�างนวัตกรรมเพ่ือให�เกิดการบูรณาการข�อมูลได�  

- ส@งเสริมให�เ กิดแพลตฟอร�มบริการพ้ืนฐาน (Common Platform) เพ่ือสนับสนุนให� เกิด 
การพัฒนาต@อยอดบริการ การเชื่อมโยงระบบงานและการใช�งานในวงกว�าง นําไปสู@ 
ความร@วมมือและการแบ@งปeนในรูปแบบใหม@ รวมท้ังส@งเสริมให�เกิดการพัฒนาแพลตฟอร�ม 
บริการพ้ืนฐาน ซ่ึงเป#นบริการร@วมพ้ืนฐานเพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับทุกหน@วยงานภาครัฐ  
และภาคธุรกิจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกรรมและการให�บริการ ท่ีเป#นบริการพ้ืนฐาน 
ของทุกหน@วยงานภาครัฐ  
 

 

• ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อม่ันในการทําธุรกรรมออนไลน�อย@างเต็มรูปแบบ โดยมีผู�ใช�
อินเทอร�เน็ตท่ีทําธุรกรรมเพ่ิมสูงข้ึนต@อเนื่องและมูลค@า e - Commerce เพ่ิมข้ึนไม@น�อยกว@า 
ร�อยละ ๔ ต@อป* 

• มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบท่ีทันสมัย เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยผลักดัน 
Data Protection Law และปรับแก�ไข Computer Crime Law ให�บังคับใช�ได� 

• มีมาตรฐานข�อมูลท่ีเป#นสากล เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงและใช�ประโยชน�ในการทําธุรกรรม 
- ภาคธุรกิจดําเนินธุรกิจภายในและระหว@างประเทศได�สะดวก รวดเร็ว และต�นทุนทําธุรกรรม 

ผ@านสื่อดิจิทัลลดลง 
- กระบวนการขอใบอนุญาต  มี ระยะ เวลา ท่ีสั้ น ล งตาม เกณฑ� ของกลุ@ ม ผู� นํ า ใน ดัชนี  

Ease of Doing Business 
- มีมาตรฐานด�านข�อมูล และมาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส� เพ่ือให�สามารถแลกเปลี่ยน 

และเชื่อมโยงข�อมูลภายในหน@วยงานภาครัฐ และระหว@างหน@วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
- อันดับการประเมินวัดดัชนี World Bank’s Ease of Doing Business ของไทย ดีข้ึนไม@น�อยกว@า 

๕ อันดับ 
 
 
 
 

/แผนงาน... 
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• จัดให�มีระบบนิเวศท่ีเหมาะสมต@อการดําเนินธุรกิจและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยสร�างความม่ันคงปลอดภัยในการใช�งานเทคโนโลยีดิจิทัลด�วยการกําหนดมาตรฐาน กฎระเบียบ 
และกติกา ให�มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพ่ืออํานวยความสะดวกด�านการค�าและการใช�
ประโยชน�ในภาคเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงภาครัฐจะเป#นผู�เริ่มต�นในการลดอุปสรรคในการดําเนินการต@างๆ 
- กําหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข�อมูลทางเทคนิคเพ่ือการปฏิบัติงานร@วมกัน (Interoperability 

Standard) ในการเชื่อมโยง วิเคราะห� สังเคราะห� และใช�ประโยชน�จากข�อมูล เช@น การกําหนด
รายการข�อมูลและโครงสร�างข�อมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยน กฎกติกาการต้ังชื่อรายการข�อมูล  
กฎกติกาการออกแบบโครงสร�างเอกสาร มาตรฐานกลางเชื่อมโยงข�อมูลการค�า การชําระเงินภาษี 
เป#นต�น 

• สร�างความเชื่อม่ันในการใช�เทคโนโลยีดิจิทัลและการทําธุรกรรมออนไลน� 
- กําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสําหรับผู�ให�บริการท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในการคุ�มครองสิทธิ

ส@วนบุคคลและการคุ�มครองข�อมูลส@วนบุคคลของผู�รับบริการ เช@น แนวปฏิบัติในการใช�งาน 
Mobile Commerce หรือ Smart Phone แนวปฏิบัติในการใช�งาน Social Media เป#นต�น 
เพ่ือรองรับการเติบโตของการใช�งานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

- การกําหนดมาตรการการเฝOาระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร�ท่ีเหมาะสมและสอดคล�อง 
ตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการปกปOองโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีมีความจําเป#นอย@างยิ่งยวด  
(Critical Infrastructure) เช@น โครงสร�างพ้ืนฐานทางไฟฟOา โครงสร�างพ้ืนฐานทางการเงิน 
เพ่ือให�มีความม่ันคงปลอดภัยเพียงพอต@อการค�าและการลงทุน การสร�างเครือข@ายแลกเปลี่ยนข�อมูล
ภัยคุกคามไซเบอร� พร�อมกําหนดหน@วยงานรับแจ�งเหตุและสร�างกลไกการบังคับใช�กฎหมาย 
ท่ีมีประสิทธิภาพในการปOองกันปราบปรามการกระทําความผิดท่ีมีผลต@อระบบความม่ันคงปลอดภัย
ดิจิทัล ท้ังนี้ การส@งเสริมให�เกิดความตระหนักและรู�เท@าทันภัยคุกคามทางไซเบอร�เป#นสิ่งสําคัญ 
ท่ีต�องดําเนินการอย@างต@อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

/2.3 แผนขับ... 
 

แผนงานภายใต�ยุทธศาสตร�ท่ี 6 



๑๑ 

 

2.3 แผนขับเคล่ือนกระทรวงการคลังสู4การเปJนกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจําปV
งบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 

ตามแผนพัฒนาดิจิ ทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร� ท่ี  4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
สู@การเป#นรัฐบาลดิจิทัลโดยมุ@งเน�นให�เกิดการใช�เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ของหน@วยงานรัฐ ซ่ึงจะทําให�ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�โดยไม@มีข�อจํากัดทางกายภาพ พ้ืนท่ี และภาษา
ประกอบกับภูมิทัศน�ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ป*ได�กําหนดว@าในระยะที่ 2 ของแผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ทุกภาคส@วนของประเทศไทยมีส@วนร@วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทาง
ประชารัฐ ซ่ึงกรอบระยะเวลาในระยะท่ี 2 สอดคล�องกับการดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห@งชาติ กระทรวงการคลังจึงได�กําหนดวิสัยทัศน�การขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู@การเป#นกระทรวงการคลัง
ดิจิทัล (Digital MOF) ดังนี้  

วิสัยทัศน� (Vision)  
 “มุ@งสู@การเป#นกระทรวงการคลังดิจิทัลในป* 2565” 

ยุทธศาสตร� (Strategy) 
 ภายใต�แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู@การเป#นกระทรวงการคลังดิจิ ทัล (Digital MOF)  

(แผนกระทรวงการคลังดิจิทัลฯ) ประกอบด�วย 5 ยุทธศาสตร� ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 : ยกระดับการใช�ประโยชน�จากการบูรณาการข�อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง 
ด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เปOาหมาย : 

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

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 : ยกระดับกระบวนการทํางานด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
เปOาหมาย : 

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

 
/ยุทธศาสตร�... 

 



๑๒ 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 : สร�างความเชื่อม่ันในการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล  
เปOาหมาย : 

1. พัฒนาระบบเฝOาระวังภัยคุกคามจากไซเบอร� 
2. ปรับปรุงกฎระเบียบการใช�เทคโนโลยีดิจิทัลให�เหมาะสมมีความทันสมัย 
3. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย 
4. สร�างกลไกการคุ�มครองข�อมูลส@วนบุคคลของผู�ใช�บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส� 
5. สร�างสถาปeตยกรรมองค�กร (Enterprise Architecture) ของหน@วยงาน 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 4 : บูรณาการและยกระดับโครงสร�างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล  
เปOาหมาย : 

1. พัฒนาและส@งเสริมให�มีการใช�เทคโนโลยีดิจิทัลร@วมกันระหว@างหน@วยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การทํางานขององค�กร 

2. บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง เพ่ือลดการใช�
ทรัพยากรท่ีสิ้นเปลือง ประหยัดงบประมาณด�าน ICT 

3. บูรณาการโครงสร�างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลขององค�กรให�ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีตามภารกิจ 
4.  เพ่ิมช@องทางในการเข�าถึงโครงข@ายสื่อสารได�อย@างสะดวก รวดเร็ว และมีความม่ันคงปลอดภัย 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 5 : พัฒนาบุคลากรให�มีสมรรถนะด�านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เปOาหมาย : 

1. บุคลากรมีความรู� ความสามารถ และทักษะพ้ืนฐานด�านการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล 
2. ยกระดับคุณภาพบุคลากรในสายอาชีพด�านเทคโนโลยีดิจิทัลให�มีทักษะ ความชํานาญ เชี่ยวชาญ 
3. พัฒนาทักษะ ทัศนคติของบุคลากรสามารถเพ่ิมพูนความรู�ได�ตลอดเวลา ไม@จํากัดเวลา สถานท่ี  

และอุปกรณ� 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/2.3.1 ยุทธศาสตร�... 
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2.3.1 ยุทธศาสตร�และผลลัพธ�ของ Digital MOF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/บทท่ี 3 ... 

 



 
 

บทท่ี 3  
ข�อมูลท่ัวไปของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 
3.1  ข�อมูลท่ัวไปของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 

3.1.1 วิสัยทัศน& 
 “เป�นเสาหลักด�านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย�ของรัฐ และการร�วมลงทุนระหว�างภาครัฐ 

และเอกชน เพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืน” 
  

3.1.2 พันธกิจ 
1. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการท่ีเก่ียวกับการบริหาร 

และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย�ของรัฐ 
2. กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให�มีการดําเนินงานท่ีสอดคล�อง

กับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
3. ให� คําปรึกษา เสนอแนะ และให�ความช�วยเหลือด�านวิชาการของการบริหาร 

และพัฒนาองค�กรแก�รัฐวิสาหกิจ 
4. ดําเนินการบริหารหลักทรัพย�ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการท่ีรัฐถือหุ�นตํ่ากว�า 

ร�อยละห�าสิบของทุนท้ังหมด 
5. ดําเนินการเก่ียวกับการให�เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให�เป�นอํานาจหน�าท่ีของสํานักงาน หรือตามท่ีกระทรวง

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

 3.1.3 ภารกิจหลัก 
   “บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย�ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบาย 

และมาตรการกํากับดูแล การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ 
และสร�างมูลค�าเพ่ิมให�แก�ทรัพย�สินของรัฐ พร�อมท้ังส�งเสริมและสนับสนุนการให�เอกชนร�วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐ” 

 
 
 
 
 
 
 

 
/3.1.4 ยุทธศาสตร&... 
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3.1.4 ยุทธศาสตร& 
เพ่ือให�แผนปฏิบัติดิจิทัลของ สคร. ระยะ 4 ปA ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 - 2564 

บรรลุตามพันธกิจในการพัฒนาและเพ่ิมมูลค�ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย�ของรัฐ รวมท้ังการส�งเสริม 
และสนับสนุนการให�เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐได�อย�างยั่งยืน สอดคล�องกับนโยบายรัฐบาล  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศในระยะยาว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 จึงได�กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร�ในการปฏิบัติงาน ๕ ด�าน ดังนี้ 

  1. พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให�มีคุณภาพและสามารถเติบโต 
ได�อย�างยั่งยืน 

  2. บริหารจัดการและเพ่ิมมูลค�าหลักทรัพย�ของรัฐอย�างเป�นระบบ มีประสิทธิภาพ  
เชิงรุก และเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประเทศ 

  3. ส�งเสริมและสนับสนุนให�เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐได�อย�างมีประสิทธิภาพ  
คุ�มค�าในการดําเนินกิจการ มีความโปร�งใส เชื่อถือได� และได�รับการยอมรับจากทุกภาคส�วน 

  4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร สคร. ให�สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได�ตามเปIาหมาย 
และมีคุณภาพ 

  5. พัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการภายใน สคร. ให�การปฏิบั ติงานภายใน 
และการประสานงานกับหน�วยงานภายนอกมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/แผนท่ี...
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/แผนการนํา... 
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/3.1.5 โครงสร�าง ... 

17 



๑๘ 
 

 3.1.5  โครงสร�าง สคร.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*หมายเหตุ ตามคําสั่ง สคร. ท่ี 13/2561 เรื่อง กําหนดส�วนราชการ สั่ง ณ วันท่ี 23 มกราคม 2561 
 

/3.1.6 ทําเนียบ... 

*กองขับเคลื่อนองค&กร
ด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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 3.1.6  ทําเนียบผู�บริหารระดับสูงของ สคร. 
 

 
นายประภาศ คงเอียด 

ผู�อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

 
นางปานทิพย� ศรีพิมล 

ท่ีปรึกษาด�านพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

 
นางสาวรสา กาญจนสาย 

ท่ีปรึกษาด�านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
  

 
นายชาญวิทย� นาคบุรี 

รองผู�อํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 
นางสาวปOยวรรณ ล�ามกิจจา 

รองผู�อํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 
 
 
 
 

 
 

/3.1.7 ทําเนียบ...  
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 3.1.7 ทําเนียบผู�บริหารของ สคร. 
 

 
นางนัทีวรรณ สีมาเงิน 
ผู�อํานวยการกองพัฒนา 

รัฐวิสาหกิจ 1 

 
นายสุธารักษ� ธีร�จันทึก 
ผู�อํานวยการกองพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ 2 

 
นางสาวสุธาวรรณ ศักด์ิโกศล 

ผู�อํานวยการกองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 3 

   

 
นายพลจักร นิ่มวัฒนา 

ผู�อํานวยการสํานักนโยบาย
และแผนรัฐวิสาหกิจ 

 
นางสาววรชยา ลัทธยาพร 
ผู�อํานวยการสํานักกํากับ 

และประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

 
นายจีรวัฒน� หงสกุล 

ผู�อํานวยการสํานักบริหาร
หลักทรัพย�ของรัฐ 

   

 
นางวชิรญา เพ่ิมภูศรี 

ผู�อํานวยการกองส�งเสริม 
การให�เอกชนร�วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐ 

 
นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา 

ผู�อํานวยการสํานักกฎหมาย 

 
นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์ 

เลขานุการกรม 

   
 

 
 

/นางสาว... 
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นางสาวอุษณีย� มหากิจศิริ 

ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�าน 
กํากับหลักทรัพย�ของรัฐ 

 
นายพิทย อุทัยสาง 

ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�าน 
เพ่ิมมูลค�ารัฐวิสาหกิจ 

 
นางสุกัญญา ปาลิวนิช 

ผู�เชี่ยวชาญ 
ด�านพัฒนาระบบริหาร 

   
 

 
นางสาวภัทรา นิยะถิรกุล 

ผู�อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/3.2 ข�อมูล... 
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3.2  ข�อมูลท่ัวไปของศูนย&เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3.2.๑ วิสัยทัศน& (Vision) 
   “เป�นศูนย�บริการข�อมูลด�านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย�ของรัฐ และการให�เอกชนร�วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พร�อมท้ังยกระดับขีดความสามารถ ของ สคร. ด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
 

3.๒.2  พันธกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate) กฎกระทรวงฯ กําหนดอํานาจหน�าท่ีของ ศทส. ดังนี้ 
1. เป�นศูนย�ดําเนินการเก่ียวกับข�อมูลสารสนเทศด�านรัฐวิสาหกิจ 
2. จัดทําแผนแม�บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. ตลอดจนบริหาร

จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. ให�สอดคล�องกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง 

3. วางแผน พัฒนาและบริหารจัดการโครงการส�วนขยายระบบงานของระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส� เพ่ือรองรับข�อมูลรัฐวิสาหกิจ 

4. สนับสนุน ให�คําปรึกษาแนะนํา และฝTกอบรมเก่ียวกับการนําระบบบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส� เพ่ือรองรับข�อมูลรัฐวิสาหกิจให�แก�รัฐวิสาหกิจ ส�วนราชการ และเจ�าหน�าท่ี 
ท่ีเก่ียวข�อง 

5. ปฏิ บั ติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิ บั ติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี เ ก่ียวข�อง  
หรือท่ีได�รับมอบหมาย 

 

3.2.3 ยุทธศาสตร&ดิจิทัล สคร. ปH 2560 - 2564 
 เพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน�ดิจิทัล สคร. ศทส. ได�กําหนดยุทธศาสตร�ไว� ๓ ยุทธศาสตร� ได�แก� 

  ยุทธศาสตร&ท่ี ๑ พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศให�มีความทันสมัย 
มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต�องการใช�งาน 

 เปIาประสงค�  มีโครงสร�างพ้ืนฐานสารสนเทศท่ีเพียงพอและพร�อมใช�งาน 
 กลยุทธ� 

1. จัดให�มีอุปกรณ�คอมพิวเตอร� อุปกรณ�เครือข�าย และซอฟต�แวร� ท่ีพร�อมใช�งาน 
2. จัดให�มีระบบบริหารจัดการ ควบคุม และปIองกันการเข�าถึง ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและเครือข�าย สคร. 
3. สร�างความเชื่อม่ันในการใช�เทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� 

 
 
 
 

 
 

/ยุทธศาสตร&ท่ี 2 ... 
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ยุทธศาสตร&ท่ี ๒ พัฒนาและบริหารจัดการฐานข�อมูลด�านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย�ของรัฐ  
และการให�เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ และบูรณาการฐานข�อมูลด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เปIาประสงค�  มีระบบและฐานข�อมูลด�านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย�ของรัฐ และการให�เอกชน 
ร�วมลงทุนในกิจการของรัฐท่ีเพียงพอ ถูกต�อง ครบถ�วน 

กลยุทธ� 
1. พัฒนาระบบจั ดการฐานข� อมูลรั ฐวิ สาหกิจ (GFMIS - SOE และ PFMS - SOE)  

ให�เป�นระบบท่ีใช�งานง�าย (User Friendly) และมีข�อมูลท่ีจําเป�นต�อการตัดสินใจของทุกหน�วยงานท่ีต�องใช�ข�อมูล
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือรองรับการเปOดเผยข�อมูลแก�สาธารณะ (Open Data) 

2. พัฒนาฐานข�อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพย�ของรัฐและการร�วมลงทุน 
ระหว�างภาครัฐและเอกชนท่ีจําเป�นต�อการตัดสินใจของทุกหน�วยงานท่ีต�องใช�ข�อมูล เพ่ือรองรับการเปOดเผยข�อมูล 
แก�สาธารณะ (Open Data) 

๓. ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดการ จัดเก็บ รักษา และสืบค�นข�อมูล 
ท่ีใช�งานง�าย เอ้ือประโยชน�ต�อการปฏิบัติงาน 

 

ยุทธศาสตร&ท่ี ๓ พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ ของ สคร. ด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เปIาประสงค�  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน และลดข้ันตอน 
การปฏิบัติงาน 

กลยุทธ� 
1. พัฒนา Digital Platform เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ สคร. ในการสื่อสาร 

และทํางานร�วมกัน 
2. ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือทดแทนกระบวนการทํางาน

ของ สคร. 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามงานโครงการ งานประจํา และการเบิกจ�าย 

เงินงบประมาณของแต�ละโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

/ความสอดคล�อง... 
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/สคร. ... 

ความสอดคล�องของยุทธศาสตร&ดิจิทัล สคร. พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนท่ีสําคัญของชาติ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร&ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 

“ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชน&สPวนรวม” 
 

ยุทธศาสตร&ท่ี ๔  ปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
สู�การเป�นรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร&ท่ี 6  การสร�างความเช่ือมั่นในการ
ใช�เทคโนโลยดีิจิทัล 

ยุทธศาสตร&ท่ี 1 : ยกระดับการใช�ประโยชน� 
จากการบูรณาการข�อมูลเศรษฐกิจการเงิน 
การคลังด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ยุทธศาสตร&ท่ี 2 : ยกระดับกระบวนการทํางาน
ด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ยุทธศาสตร&ท่ี 3 : สร�างความเช่ือมั่นในการ 
ใช�เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ยุทธศาสตร& ท่ี 4 : บูรณาการและยกระดับ
โครงสร�างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ยุทธศาสตร&ท่ี 5 : พัฒนาบุคลากรให�มีสมรรถนะ
ด�านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

แผนท่ีสําคัญของชาติ ประเด็น/ยุทธศาสตร& 
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/3.3  ข�อมูล... 

ยุทธศาสตร&ท่ี 5 : พัฒนากระบวนงานของ สคร. 
ใ ห� ส า ม า ร ถ ส นั บ ส นุ น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร 
ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร� แ ล ะ ส า ม า ร ถ เ ช่ื อ ม โ ย ง 
กับหน�วยงานภายนอกได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร&ดิจิทัล สคร.  
(พ.ศ. 2560 -2564) 

ยุทธศาสตร&ท่ี 1 : พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
ทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศให�มีความทันสมัย  
มี เ ส ถีย รภาพ  ปลอดภัย  และตอบสนอง 
ความต�องการใช�งาน 

ยุทธศาสตร&ท่ี 2 : พัฒนาและบริหารจัดการ
ฐานข�อมูลด�านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย�ของรัฐ  
และการให�เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
และบูรณาการฐานข�อมูลด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร& ท่ี 3 : พัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถ ของ สคร. ด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เปTนเสาหลักด�านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย&ของรัฐ  
และการรPวมลงทุนระหวPางภาครัฐและเอกชน เพ่ือการพัฒนา 
อยPางย่ังยืน 
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3.3  ข�อมูลด�านคอมพิวเตอร&และระบบงานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สคร. 
ศทส. มีโครงสร�างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข�อมูลต�างๆ เพ่ือสนับสนุน 

การดําเนินงานตามภารกิจหลักของ สคร. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.3.1  ด�านเครื่องคอมพิวเตอร&และอุปกรณ&ตPอพPวง 

ลําดับ รายการ จํานวน 

 เครื่องคอมพิวเตอร&และอุปกรณ&ตPอพPวง  

1. เครื่องคอมพิวเตอร�ตั้งโตvะ (Personal Computer : PC) 97 
2. เครื่องคอมพิวเตอร� Thin Client 150 
3. เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานอ่ืนๆ ระบุทํา Graphic design ๑ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร�พกพา (Notebook) 25 
5. เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/รุ�น HP LaserJet Pro ๔๐๐ ๒๒ 
6. สแกนเนอร� สําหรับงานเข�าระบบ e-filing รุ�น Avision AV๑๘๖+ ๑๔ 

เครื่องคอมพิวเตอร&แมPขPาย  
7. เครื่องแม�ข�ายของหน�วยงาน (Physical Machine) ๑๙ 
8. เครื่องแม�ข�ายของหน�วยงาน (Virtual Machine) ๓๕ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร&  
9. ระบบ Anti-virus  
  Symantec Endpoint Protection ๒๐๐ License 

10. ระบบ Firewall  
  Checkpoint ๔๖๐๐ 

 McAfee NGF-๑๐๖๕  

 IMPERVA X๒๕๐๐ 

 Fortigate 200 

 Fortigate 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. โปรแกรมสําหรับจัดการฐานข�อมูล  

 MS SQL ๒๐๑๒ ๑๒ License 

 
 
 

 
/3.3.2 ด�านระบบ... 
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 3.3.2  ด�านระบบสารสนเทศ 
  ระบบสารสนเทศของ สคร. ในป�จจุบันแบ�งออกเป�น 4 ประเภท หรือมีท้ังสิ้นจํานวน 27 ระบบ ดังนี้ 

 

ระบบท่ีดําเนินการใช�งานในปWจจุบัน ผู�รับผิดชอบ 

1. ระบบคอมพิวเตอร&และระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
1.1  ระบบคอมพิวเตอร�เครื่องลูกข�ายเสมือน  

(Virtual Desktop Infrastructure : VDI) 
กรินทร�/โชคชัย 

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

1.4  ระบบ E - Mail กรินทร�/ณัฐพล/วันชัย 
1.5  ระบบการจัดการองค�ความรู� (KM) กรินทร�/ณัฐพล/อริสา 
1.6  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส� (E - Office) 

กรินทร�/ณัฐพล 
1.7  ระบบสํานักงานอัตโนมัติ  
  (ระบบจองรถ/ระบบจองห�องประชุม/ระบบลาราชการ/ระบบพัสดุ) 
1.8  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.9  ระบบติดตามการดําเนินการของโครงการ (Tracking System)  กรินทร�/วันชัย/อริสา 
1.10 ระบบแบบฟอร�มอิเล็กทรอนิกส�  (E - Form) กรินทร�/วันชัย/อริสา 
1.11  ระบบ Fax Server กรินทร�/ณัฐพล/วันชัย 

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการให�บริการข�อมูลขPาวสารแกPประชาชนโดยผPานทางอินเตอร&เน็ต (Internet) 
2.1  ระบบเว็บไซต� สคร. (www.sepo.go.th) 

กรินทร�/วันชัย/อริสา 
2.2  ระบบเว็บไซต� GFMIS-SOE (gfmis-soe.sepo.go.th) 

3.  ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห&รัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย&ของรัฐวิสาหกิจ และการให�เอกชน
รPวมลงทุนในกิจการของรัฐ (GFMIS-SOE) 
3.1  ระบบฐานข�อมูลการเงินรัฐวิสาหกิจ ศรีนรา/จีนิษณา/ 

ขนิษฐนภา 
3.2  ระบบการติดตามงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ จีนิษณา/อังศุผลดี/ 

ขนิษฐนภา 
3.3  ระบบฐานข�อมูลท่ัวไปกิจการรัฐวิสาหกิจ 

จีนิษณา/วันชัย 3.4  ระบบฐานข�อมูลผู�บริหาร พนักงาน 
3.5  ระบบฐานข�อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
3.6 ระบบฐานข�อมูลหลักทรัพย�ของรัฐวิสาหกิจ 

กรินทร� 
3.7 ระบบฐานข�อมูลการให�เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
  
 /ตาราง (ต�อ)... 
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ระบบท่ีดําเนินการใช�งานในปWจจุบัน ผู�รับผิดชอบ 

4.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยและเครือขPาย 
4.1  ระบบ Antivirus 

กรินทร�/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  ระบบจัดเก็บข�อมูลกลาง 

 

 3.3.3  ข�อมูลสถานะด�านเครือขPาย 
 

รายการ จํานวน 

1.  อุปกรณ&เครือขPาย 

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  ระบบจัดเก็บข�อมูลจราจรคอมพิวเตอร� ๑ 
1.9 Backup System and Data ๑ 
1.10 ระบบสํารองไฟฟIา ขนาด ๓๐ กิโลโวลต�   ๑ 
1.11 ระบบสํารองไฟฟIา ขนาด ๒๐ กิโลโวลต� 1 

 2. ผู�ให�บริการเครือขPาย 

2.1  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT Telecom Public 
Company Limited : CAT) ให�บริการอินเตอร�เน็ต 

ความเร็ว  
5๐/๕๐ Mbps 

2.2 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (TOT Public Company Limited : TOT) 
ให�บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) 

ความเร็วไม�น�อยกว�า  
4 Gbps 

 
 

/3.3.4 ผังแสดง... 
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3.3.4 ผังแสดงสถาปWตยกรรมโครงขPายคอมพิวเตอร& (Network Infrastructure Diagram) ของ สคร. 
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 3.3.5  ผังแสดงสถาปWตยกรรมระบบเครื่องคอมพิวเตอร& ลูกขPายเสมือน (Virtual Desktop 
Infrastructure : VDI) 
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บทท่ี 4  
การวิเคราะห�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 
4.1 ความหมาย SWOT Analysis  
 

SWOT Analysis เครื่องมือท่ีใช�สําหรับวิเคราะห�องค�กร เพ่ือช�วยให�สามารถเห็นภาพรวมขององค�กร 
ซ่ึงจะสามารถแสดงจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรค ท่ีอาจมีผลกระทบต�อองค�กร ท้ังนี้ สามารถแบ�งการวิเคราะห�
ได�เป/น 2 ส�วนหลัก คือ การวิเคราะห�ป1จจัยภายในองค�กร และการวิเคราะห�ป1จจัยภายนอกองค�กร ดังนี้  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

การวิเคราะห�ป1จจัยภายในองค�กร คือ การวิเคราะห�จุดแข็ง และจุดอ�อน ท่ีองค�กรมีอยู� ซ่ึงจะดูเฉพาะ
ป1จจัยภายในเท�านั้น (ป1จจัยภายในคือสิ่งท่ีเราสามารถควบคุมได� สามารถพัฒนาปรับปรุงและแก�ไขได�) 

-  จุดแข็ง (Strength) ซ่ึงเป/นผลมาจากป1จจัยภายใน เป/นข�อดีท่ีเกิดจากสภาพแวดล�อม 
ภายในองค�กร 

-  จุดอ�อน (Weakness) ซ่ึงเป/นผลมาจากป1จจัยภายใน เป/นป1ญหาหรือข�อบกพร�องท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล�อมภายในขององค�กร 

การวิเคราะห�ป1จจัยภายนอกองค�กร คือ ป1จจัยสภาพแวดล�อมต�างๆ ซ่ึงเป/นสิ่งท่ีควบคุมไม�ได� 
นํามาวิเคราะห�หาผลดีและผลเสียต�อองค�กร  

- โอกาส (Opportunity) ซ่ึงเกิดจากป1จจัยภายนอก เป/นผลจากการท่ีสภาพแวดล�อมภายนอก 
ขององค�กรเอ้ือประโยชน�หรือส�งเสริมการดําเนินงานขององค�กร โอกาสแตกต�างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้น 
เป/นผลมาจากสภาพแวดล�อมภายนอก แต�จุดแข็งนั้นเป/นผลมาจากสภาพแวดล�อมภายใน  

- อุปสรรค (Threat) ซ่ึงเกิดจากป1จจัยภายนอก เป/นข�อจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดล�อมภายนอก  
ซ่ึงจําเป/นต�องปรับกลยุทธ�การตลาดให�สอดคล�องและพยายามขจัดอุปสรรคต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนให�ได�จริง 
 

/4.2 ผลการ... 
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4.2 ผลการวิเคราะห� SWOT Analysis 
 

จุดแข็ง จุดอ4อน 

1.  สคร. มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยเข�ามา
ประยุกต�ใช�งาน เพ่ือพัฒนาเป/นโครงสร�างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการให�บริการ 
ท้ังในส�วนของฮาร�ดแวร� ซอร�ฟแวร� และระบบเครือข�าย 
เพ่ือให�บุคลากร สคร. สามารถเข�าถึงระบบคอมพิวเตอร�
และระบบสารสนเทศเพ่ือปฏิบัติงานได�จากอุปกรณ�
สื่อสารเคลื่อนท่ี (Mobile Device) ท่ีเชื่อมต�อ
อินเตอร�เน็ตได�ทุกท่ีตลอดเวลา ด�วยความม่ันคง
ปลอดภัยด�านไซเบอร�  

2. ผู�บริหารให�การสนับสนุนบุคลากร สคร. โดยเฉพาะ
ผู�ปฏิบัติงานด�านระบบคอมพิวเตอร�และระบบ
สารสนเทศ ให�เข�าร�วมฝ^กอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ความรู�ความสามารถอย�างต�อเนื่อง เพ่ือนําความรู�
และประสบการณ�มาพัฒนาประยุกต�ใช�ภายใน สคร. 
ได�อย�างเหมาะสม  

1.  ป1จจุบัน สคร. มีท่ีตั้งอยู�ท่ีอาคารธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศไทย 
(SME Bank) ชั้น 2 และ 3 ซ่ึงเป/นการเช�าสถานท่ี
ทําการท่ีมีพ้ืนท่ีใช�งานจํากัด ส�งผลให�ไม�สามารถ
จัดทําห�องศูนย�ข�อมูล (Data Center) ภายในได� 
เนื่องจากสถานท่ีไม�เพียงพอและใช�เงินงบประมาณสูง 
ประกอบกับอาจมีแนวโน�มในการย�ายสถานท่ี 
ทําการในอนาคต 

2.  การบูรณาการข�อมูลท่ีใช�ในการปฏิบัติงาน 
ยังไม�ครบในทุกภารกิจ เนื่องจากความเร�งด�วน 
ในการปฏิบัติงานตามข�อสั่งการหรือนโยบาย 
ของรัฐบาล ทําให�บุคลากร สคร. ท่ีปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจหลักบางส�วนยังใช�ข�อมูลจากเอกสาร
หรือจากการประสานงาน  

โอกาส อุปสรรค 

 สคร. เป/นศูนย�บริการข�อมูลด�านรัฐวิสาหกิจ 
หลักทรัพย�ของรัฐ และการให�เอกชนร�วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ จึงเป/นโอกาสท่ีจะผลักดัน 
การนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป/นสื่อกลาง 
ในการเชื่อมโยงข�อมูลระหว�างกันของหน�วยงาน
รัฐวิสาหกิจท้ัง 56 แห�ง เพ่ือบูรณาการข�อมูล 
ด�านผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามนโยบาย
ของรัฐบาล (G2G) และการดําเนินงานด�านหลักทรัพย� 
ของรัฐได�ครอบคลุมในทุกมิติ พร�อมท้ังเป/นข�อมูล
สําหรับการจัดทําโครงการการให�เอกชนร�วมลงทุน
ในกิจการของรัฐท่ีเป/นพ้ืนฐานสําคัญของประเทศ
ได�อย�างคุ�มค�า (G2B)     

1.  ป1จจุบันห�องศูนย�ข�อมูล (Data Center) ของ สคร.  
อยู�ท่ีอาคารกรมบัญชีกลาง ชั้น 6 ซ่ึงเป/นพ้ืนท่ี 
ของกรมบัญชีกลาง จึงไม�มีพ้ืนท่ีสําหรับติดต้ัง 
เครื่องป1gนไฟฟhาสํารอง (Generator) ในกรณีเกิด
เหตุการณ�ไฟฟhาดับเป/นเวลานาน ซ่ึงเครื่องสํารอง
ไฟฟhา (UPS) มีไฟฟhาสํารองไม�เพียงพอสําหรับ
ให�บริการระบบคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ
เป/นเวลานานได�  

2.  ป1จจุบัน สคร. ยังไม�มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 
กับหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ ยังคงเป/นการส�งข�อมูล
จากเจ�าหน�าท่ีของหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยนําส�ง
ข�อมูลผ�านเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application)  
จึงส�งผลให�ยังไม�เป/นการนําส�งข�อมูลแบบระบบ
อัตโนมัติ 

  
/4.2.1 การประเมิน... 
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4.2.1 การประเมินสภาพแวดล8อมภายใน 
   การวิเคราะห�และพิจารณาสภาพแวดล�อมภายใน สคร. โดยมีจุดแข็งและจุดอ�อน ดังนี้ 
   จุดแข็ง  

1. มีการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคลาวด�คอมพิวต้ิง (Cloud Computing)  
ท้ังในส�วนของเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายแบบเสมือน (Cloud Server) และระบบคอมพิวเตอร�เครื่องลูกข�ายเสมือน 
(Virtual Desktop Infrastructure : VDI) ทําให�เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและสามารถบริหารจัดการได�ง�าย 
มีความปลอดภัยสูงทําให�บุคลากร สคร. สามารถเข�าถึงระบบคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศได�ทุกท่ีทุกเวลา 
(Anytime Anywhere) โดยไม�ยึดติดกับเครื่องคอมพิวเตอร� (PC) และข�อมูลภายในเครื่องเม่ือย�ายส�วนงาน 
เพราะบุคลากร สคร. สามารถเข�าถึง PC และข�อมูลเดิมได�กับอุปกรณ�ทุกชนิด เช�น PC, Notebook  
และ Moblie Device ทําให�จุดแข็งเป/นข�อได�เปรียบ ภายใต�โอกาสเชิงนโยบายท่ีเปwดกว�างต�อการพัฒนาในอนาคต 

2. ผู�บริหาร สคร. ให�การสนับสนุนบุคลากร สคร. เข�าร�วมฝ^กอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ความรู�ความสามารถด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังจากหน�วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนอย�างต�อเนื่อง  

จุดอ4อน 
1. สคร. มีพ้ืนท่ีจํากัด เนื่องจากเป/นสถานท่ีเช�าทําการภายในอาคารธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศไทย (SME Bank) ชั้น 2 และ 3 ทําให�ไม�สามารถจัดทํา 
ห�องศูนย�ข�อมูล (Data Center) และไม�สามารถติดต้ังอุปกรณ�ระบบคอมพิวเตอร�ต�างๆ ได�ท้ังหมด ประกอบกับ
การทําห�องศูนย�ข�อมูล (Data Center) มีค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานสูง อีกท้ังในอนาคต สคร. อาจมีแนวโน�ม
ย�ายท่ีทําการใหม� 

2. สคร. เป/นหน�วยงานด�านนโยบาย ซ่ึงจะได�รับนโยบายจากรัฐบาลให�จัดทําข�อมูล
หรือมีข�อสั่งการให�ดําเนินการอย�างเร�งด�วน โดยเจ�าหน�าท่ีท่ีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจจะมีการประสานงานขอข�อมูล
จากรัฐวิสาหกิจโดยตรง ท้ังทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส� (E - Mail) และทางโทรศัพท� ดังนั้น การร�วมมือ 
ในการวิเคราะห�และสังเคราะห�ข�อมูลของระบบสารสนเทศ เพ่ือใช�เป/นฐานข�อมูลสําหรับการปฏิบัติงาน 
อย�างสมบูรณ�จึงต�องใช�เวลาในการพัฒนา 

 

4.2.2 การประเมินสภาพแวดล8อมภายนอก 
   การวิเคราะห�และพิจารณาสภาพแวดล�อมภายนอก สคร. โดยมีโอกาสและอุปสรรค ดังนี้ 
   โอกาส 

1. สคร. เป/นหน�วยงานกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจท้ัง 56 แห�ง และมีฐานข�อมูล 
เก่ียวกับรัฐวิสาหกิจซ่ึงเป/นโอกาสท่ีสามารถจะผลักดันให�เ กิดการจัดทําศูนย�ข�อมูลด�านรัฐวิสาหกิจ  
โดยนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข�ามาเป/นสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว�างรัฐวิสาหกิจ เพ่ือบูรณาการข�อมูล 
ด�านผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามท่ีกําหนดยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปy ในประเด็นยุทธศาสตร� 
ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให�บริการ
สาธารณะต�างๆ ผ�านการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต�ใช�งาน 

/2. สคร. ... 
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จุดแข็ง

จุดอ�อน

โอกาส

อุปสรรค

กรอบการวิเคราะห�

ภาพรวม สคร.

2. สคร. ดําเนินการบริหารหลักทรัพย�ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการท่ีรัฐถือหุ�น 
ตํ่ากว�าร�อยละห�าสิบของทุนท้ังหมดและการร�วมลงทุนระหว�างภาครัฐและเอกชน ซ่ึงเป/นฐานข�อมูลสําหรับ 
สคร. ในการนํามาวิเคราะห�ข�อมูลเสนอนโยบายต�อกระทรวงการคลังและรัฐบาล เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ของประเทศในด�านการลงทุนต�อไป  

อุปสรรค 
1. สคร. มีห�องศูนย�ข�อมูล (Data Center) อยู�ท่ีอาคารกรมบัญชีกลาง ชั้น 6 ซ่ึงเป/น

พ้ืนท่ีขนาดเล็กและอยู�บนอาคารสูง ทําให�ไม�สามารถติดต้ังอุปกรณ�เครื่องป1gนไฟฟhาสํารอง (Generator)  
ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ�ไฟฟhาดับเป/นเวลานาน ซ่ึงเครื่องสํารองไฟฟhา (UPS) มีไฟฟhาสํารองไม�เพียงพอ 
สําหรับให�บริการระบบคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศเป/นเวลานานได� ซ่ึงอาจเกิดผลกระทบต�อ 
การปฏิบัติงานของ สคร. 

2. สคร. ยังไม�มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกับระบบภายในของหน�วยงาน
รัฐวิสาหกิจโดยตรง เนื่องจาก สคร. ไม�มีอํานาจในการดําเนินการและความแตกต�างของข�อมูลสารสนเทศ 
ของหน�วยงานรัฐวิสาหกิจแต�ละแห�ง จึงเป/นไปในลักษณะการขอความร�วมมือหน�วยงานรัฐวิสาหกิจให�ส�งข�อมูล 
ของหน�วยงานผ�านเว็บแอพพลิเคชั่น (Application) ประกอบกับกําหนดให�เป/นส�วนหนึ่งของหลักเกณฑ�การคิด
คะแนนผลการดําเนินงาน ซ่ึงประกอบด�วย ข�อมูลการเงินรัฐวิสาหกิจ ข�อมูลงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ข�อมูลท่ัวไป
กิจการรั ฐ วิ ส าห กิจ  ข� อ มูลผู� บ ริ ห าร  พนั ก งาน  ข� อ มูลกรรมการรั ฐ วิ สาห กิจ  ข� อ มูลหลั กทรัพย� 
ของรัฐวิสาหกิจ และข�อมูลการให�เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ จึงทําให�ข�อมูลล�าช�าไม�เป/นป1จจุบัน  
และอาจเกิดความผิดพลาดระหว�างการบันทึกข�อมูลของเจ�าหน�าท่ี (Human Error) 

 

แผนภูมิผลการวิเคราะห� SWOT Analysis 
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บทท่ี 5  
โครงการท่ีจะดําเนินการป� 2561 - 2565 

 
5.1 โครงการต�อเนื่องท่ีดําเนินการตั้งแต�ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

 

 5.1.1  โครงการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู�ระบบอิเล็กทรอนิกส0 - รัฐวิสาหกิจ 
(GFMIS - SOE) ด;านฐานข;อมูลหลักทรัพย0ของรัฐและการร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(1) งบประมาณ 

วงเงิน 3,300,000 บาท (สามล�านสามแสนบาทถ�วน)    
(2) ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ สคร. 

 ยุทธศาสตร$ท่ี ๑  พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให�มีคุณภาพและสามารถ 
เติบโตได�อย4างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร$ท่ี ๒  บริหารจัดการหลักทรัพย$ของรัฐอย4างเป7นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก  
และเกิดประโยชน$สูงสุดแก4ประเทศ 

ยุทธศาสตร$ท่ี ๓  ส4 ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ให� เ อ กช น ร4 ว มล ง ทุ น ใ น กิ จ ก า ร ขอ ง รั ฐ 
ได�อย4างมีประสิทธิภาพ คุ�มค4าในการดําเนินกิจการ มีความโปร4งใส เชื่อถือได� และได�รับการยอมรับจากทุกภาคส4วน 

ยุทธศาสตร$ท่ี ๕  พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให�สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตร$และสามารถเชื่อมโยงกับหน4วยงานภายนอกได�อย4างมีประสิทธิภาพ 

(3) ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ดิจิทัล สคร.  
ยุทธศาสตร$ท่ี 2  พัฒนาและบริหารจัดการฐานข�อมูลด�านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย$ของรัฐ  

และการให�เอกชนร4วมลงทุนในกิจการของรัฐ และบูรณาการฐานข�อมูลด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(4)  กลยุทธ$  

(4.1) พัฒนาระบบจัดการฐานข�อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS - SOE และ PFMS - SOE) ให�เป7น
ระบบท่ีใช�งานง4าย (User Friendly) และมีข�อมูลท่ีจําเป7นต4อการตัดสินใจของทุกหน4วยงานท่ีต�องใช�ข�อมูล
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือรองรับการเปPดเผยข�อมูลแก4สาธารณะ (Open Data) 

(4.2)  พัฒนาฐานข�อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพย$ของรัฐและการร4วมลงทุน
ระหว4างภาครัฐและเอกชนท่ีจําเป7นต4อการตัดสินใจของทุกหน4วยงานท่ีต�องใช�ข�อมูล เพ่ือรองรับการเปPดเผย
ข�อมูลแก4สาธารณะ (Open Data) 

(5) วัตถุประสงค$ 
  เพ่ือให� สคร. มีฐานข�อมูลหลักทรัพย$ของรัฐ ข�อมูลการร4วมลงทุนในกิจการของรัฐ และข�อมูล
รัฐวิสาหกิจท่ีเพียงพอ ถูกต�อง เป7นปWจจุบัน และสามารถออกรายงาน เพ่ือใช�ในการตัดสินใจสําหรับผู�บริหาร
กระทรวงการคลัง ผู�บริหาร สคร. และหน4วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องได�อย4างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรองรับ 
การเปPดเผยข�อมูล (Open data) และการบูรณาการข�อมูลและเชื่อมโยงการบริหารจัดการระหว4างหน4วยงาน
ภาครัฐ 

/(6) ผลลัพธ$... 
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(6) ผลลัพธ$ของโครงการ 
(6.1) สคร. มีระบบสารสนเทศฐานข�อมูลหลักทรัพย$ของรัฐ สําหรับเป7นข�อมูลเพ่ือเสนอ

นโยบายต4อกระทรวงการคลังให�สามารถบริหารหลักทรัพย$ท่ีถือครองรวมประมาณ ๑๑๐ แห4ง หน4วยลงทุน 
ในกองทุนรวมวายุภักษ$หนึ่งและกองทุนรวมเพ่ือร4วมทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย4อม ได�อย4างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถจําหน4ายหลักทรัพย$ท่ีไม4มีความจําเป7นต�องถือครอง 

(6.2) สคร. มีระบบสารสนเทศฐานข�อมูลของโครงการร4วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
มีฐานข�อมูลท่ีถูกต�องเป7นปWจจุบัน เพ่ือเสนอนโยบายต4อกระทรวงการคลัง คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
และรัฐบาล สามารถกําหนดยุทธศาสตร$การให�เอกชนร4วมลงทุนในกิจการของรัฐไปในทิศทางท่ีถูกต�อง สอดคล�อง
กับโครงการร4วมลงทุนในกิจการของรัฐของหน4วยงานเจ�าของโครงการต4างๆ รวมถึงสามารถติดตามความคืบหน�า 
ในการดําเนินโครงการร4วมลงทุนดังกล4าวได�อย4างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในการกํากับดูแลโครงการร4วมลงทุน
ของหน4วยงานต4างๆ ท่ี สคร. ท่ีเก่ียวข�อง ได�แก4 ส4วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค$กรปกครองส4วนท�องถ่ิน และหน4วยงานอ่ืน
ของรัฐ ย4อมจําเป7นต�องมีข�อมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจท่ีเพียงพอ ท้ังในส4วนของข�อมูลโครงการ  
และข�อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง เช4น รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแล รายงานผลการดําเนินงาน  
ความคืบหน�า ปWญหา และแนวทางแก�ไข การแก�ไขสัญญาร4วมลงทุน เป7นต�น  

(6.3) สคร. มีระบบสารสนเทศฐานข�อมูลรัฐวิสาหกิจ ประกอบด�วย 1) งบการเงิน 
ของรัฐวิสาหกิจ 2) งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 3) ข�อมูลท่ัวไปของรัฐวิสาหกิจ 4) ข�อมูลผู�บริหาร และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และ 5) ข�อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใช�ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
ได�อย4างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/(7) แผนงาน... 
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(7) แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปbงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ไตรมาส
ท่ี 1 

ไตรมาส
ท่ี 2 

ไตรมาส
ท่ี 3 

ไตรมาส
ท่ี 4 

ไตรมาส
ท่ี 1 

ไตรมาส
ท่ี 2 

ไตรมาส
ท่ี 3 

ไตรมาส
ท่ี 4 

1. กระบวนการในการพัฒนาโครงการ         
1.1  ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ         
1.2  จัดทําขอบเขตงาน (TOR)         
1.3  จัดจ�างและลงนามสัญญา         

2. ตรวจรับงานงวดท่ี 1          
2.1 จัดทําแผนการดําเนินงาน (Project 

Planning) และแผนการฝkกอบรม 
        

2.2  ศึกษา รวบรวมข�อมลู และวิเคราะห$ 
ข�อมูลด�านหลักทรัพย$ของรัฐ  

 ข�อมูลการร4วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
และข�อมลูรัฐวิสาหกิจ 

        

2.2 ออกแบบระบบงานท้ังหมด         
3. ตรวจรับงานงวดท่ี 2         

3.1  สรุปการรับฟWงความคิดเห็น ปWญหา  
และข�อเสนอแนะสําหรับผู�ใช�งาน 

        

3.2 นําเสนอต�นแบบระบบงาน (Prototype)         
4. แก�ไขสัญญา เน่ืองจากงานท่ีเพ่ิมข้ึนนอกเหนือ 

จากขอบเขตงาน (TOR) ตามสัญญา เป7นเหต ุ
ท่ีเกิดจาก สคร. มีความต�องการงานเพ่ิมเตมิ  
คือ การพัฒนาฐานข�อมูลการร4วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ และการปรับปรุงฐานข�อมูล
รัฐวิสาหกิจ ให�มีข�อมลูครบถ�วน พร�อมท้ัง 
เลื่อนเวลาส4งมอบงานงวดท่ี 3 และ 4 

        

5. ตรวจรับงานงวดท่ี 3         
5.1  ฐานข�อมูลการร4วมลงทุนในกิจการของรัฐ         
5.2  ฐานข�อมูลรัฐวิสาหกิจ         
5.3 ส4งมอบแผนการทดสอบระบบ  

(Testing Plan) 
        

5.4 คู4มือการตดิตั้ง และดูแลระบบงาน 
(Installation Manual) 

        

 
 

/ตาราง (ต4อ)... 



๓๗ 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปbงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ไตรมาส
ท่ี 1 

ไตรมาส
ท่ี 2 

ไตรมาส
ท่ี 3 

ไตรมาส
ท่ี 4 

ไตรมาส
ท่ี 1 

ไตรมาส
ท่ี 2 

ไตรมาส
ท่ี 3 

ไตรมาส
ท่ี 4 

6. ตรวจรับงานงวดท่ี 4         
6.1  โปรแกรมระบบงานท่ีถูกต�องครบถ�วน

ท้ังหมด พร�อม Source Code  
ของโปรแกรมระบบงานท่ีเสร็จสมบูรณ$ 
โดยรวมถึงส4วนงานเพ่ิมเติม 

        

6.2 รายงานผลการศึกษาวิเคราะห$ออกแบบ
ระบบงาน โครงสร�างฐานข�อมลูท่ีจดัเก็บ 
ในระบบฉบับสมบูรณ$ โดยรวมถึงส4วนงาน
เพ่ิมเตมิ 

        

6.3 จัดฝkกอบรม และเอกสารประกอบการ
ฝkกอบรมการใช�งานระบบ สําหรับผู�ใช�งาน
ในแต4ละระดับ โดยรวมถึงส4วนงานเพ่ิมเตมิ 

        

6.4 การจัดทําคู4มือการใช�งานระบบ 
สําหรับผู�ดูแลระบบให�ผู�ใช�งาน 

        

6.5 เอกสารแสดงแผนการบํารุงรักษาโปรแกรม
ในช4วงระยะเวลารับประกัน 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
/5.2 โครงการ... 
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5.2  โครงการท่ีจะดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

5.2.1  การจัดทําประกาศ สคร. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ด;านสารสนเทศของ สคร. 

  

(1)  วัตถุประสงค$ 
เ พ่ือปฏิบั ติตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ$และวิธีการในการทําธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส$ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๕ กําหนดให�หน4วยงานของรัฐต�องจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติ
ด�านสารสนเทศ เพ่ือให�การดําเนินการใดๆ ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส$มีความม่ันคงปลอดภัยและเชื่อถือได�  

(2) ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ สคร. 
 ยุทธศาสตร$ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให�สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร$และสามารถเชื่อมโยงกับหน4วยงานภายนอกได�อย4างมีประสิทธิภาพ 
(3)  ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ดิจิทัล สคร.  

ยุทธศาสตร$ท่ี 1 พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศให�มีความทันสมัย  
มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต�องการใช�งาน 

(4)  กลยุทธ$  
กลยุทธ$ท่ี 3 สร�างความเชื่อม่ันในการใช�เทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ 

(5) ผลลัพธ$ของโครงการ 
 สคร. มีการประกาศใช�นโยบายและแนวปฏิบัติด�านสารสนเทศ ดังนี้ 
 (5.1) ประกาศ สคร. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

ด�านสารสนเทศ พ.ศ. 2562 
 (5.2) แผนบริหารความต4อเนื่องในสภาวะวิกฤต ด�านสารสนเทศของ สคร. พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/(6) แผนงาน... 



๓๙ 

 

(6)  แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปbงบประมาณ 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. จัดทําร4างประกาศ สคร. เรื่อง นโยบาย 
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด�านสารสนเทศ พ.ศ. 2562 และแผนบริหาร
ความต4อเน่ืองในสภาวะวิกฤต ด�านสารสนเทศ 
ของ สคร. พ.ศ. 2562 

            

2.  นําเสนอร4างประกาศฯ ต4อคณะกรรมการฯ 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบอย4างไม4เป7นทางการ 

            

3. รับทราบผลการพิจารณาร4างดังกล4าว 
อย4างไม4เป7นทางการ 

            

4. นําเสนอร4างประกาศฯ ต4อผู�อํานวยการ สคร. 
เพ่ือนําส4งให�คณะกรรมการฯ พิจารณา 
ให�ความเห็นชอบอย4างเป7นทางการ 

            

5. นําเสนอร4างประกาศ ฯ ต4อผู�อํานวยการ สคร. 
ประกาศใช�งาน หลังจากคณะกรรมการฯ  
ให�ความเห็นชอบ 

            

6. เผยแพร4ให�บุคลากร สคร. ให�รับทราบ 
ทางระบบ Web Portal และทางเว็บไซต$
ของ สคร. 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

/5.2.2 โครงการ... 



๔๐ 

 

5.2.2 โครงการจ;างเหมาระบบอินเตอร0เน็ตของ สคร. 
 

 (1) งบประมาณ 
 วงเงิน 500,000 บาท (ห�าแสนบาทถ�วน)  

(2) ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ สคร. 
  ยุทธศาสตร$ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให�สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตร$และสามารถเชื่อมโยงกับหน4วยงานภายนอกได�อย4างมีประสิทธิภาพ  

(3)  ความสอดคล�องยุทธศาสตร$ดิจิทัล สคร.  
 ยุทธศาสตร$ท่ี 1 พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศให�มีความทันสมัย 

มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต�องการใช�งาน 
(4)  กลยุทธ$  

  กลยุทธ$ท่ี 1 จัดให�มีอุปกรณ$คอมพิวเตอร$ อุปกรณ$เครือข4าย และซอฟต$แวร$ ท่ีพร�อมใช�งาน 
(5)  วัตถุประสงค$ 

  เพ่ือจัดหาระบบอินเตอร$เน็ตความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของ สคร.  
และเพ่ือให�บริการด�านอินเตอร$เน็ตแก4บุคลากรของ สคร. และประชาชนท่ัวไป 

(6) ผลลัพธ$ของโครงการ 
 ให�บริการข�อมูลข4าวสารและสารสนเทศแก4บุคลากรของ สคร. และประชาชนท่ัวไป สามารถใช�บริการ

อินเตอร$เน็ตได�อย4างต4อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
(7)  แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปbงบประมาณ 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             

2. จัดทําขอบเขตงาน (TOR)              

3. จัดจ�างและลงนามสญัญา             

4. ดําเนินการตามสญัญาเป7นเวลา 12 เดือน             

5. ตรวจรับงาน             

 
 

 
 
 
 
 
 

/5.2.3 โครงการ... 



๔๑ 

 

5.2.3 โครงการจ;างผู;ให;บริการส่ือสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) ของ สคร. 
 

(1) งบประมาณ 
  วงเงิน 1,850,000 บาท (หนึ่งล�านแปดแสนห�าหม่ืนบาทถ�วน)  
(2) ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ สคร. 
  ยุทธศาสตร$ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให�สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร$และสามารถเชื่อมโยงกับหน4วยงานภายนอกได�อย4างมีประสิทธิภาพ 
(3)  ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ดิจิทัล สคร. 
  ยุทธศาสตร$ท่ี 1 พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศให�มีความทันสมัย 

มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต�องการใช�งาน 
(4)  กลยุทธ$  
  กลยุทธ$ท่ี 1 จัดให�มีอุปกรณ$คอมพิวเตอร$ อุปกรณ$เครือข4าย และซอฟต$แวร$ ท่ีพร�อมใช�งาน 
(5)  วัตถุประสงค$ 
 เพ่ือจัดหาผู�ให�บริการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) เพ่ือเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ

และเครือข4ายคอมพิวเตอร$ของ สคร. ระหว4างอาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย4อม 
แห4งประเทศไทย (SME Bank Tower) ชั้น 2 และอาคารกรมบัญชีกลาง ชั้น ๖ 

(6) ผลลัพธ$ของโครงการ 
  ให�บริการข�อมูลข4าวสารและสารสนเทศแก4บุคลากรของ สคร. และประชาชนท่ัวไป สามารถใช�บริการ

อินเตอร$เน็ตได�อย4างต4อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
(7)  แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปbงบประมาณ 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             

2. จัดทําขอบเขตงาน (TOR)              

3. จัดจ�างและลงนามสญัญา             

4. ดําเนินการตามสญัญาเป7นเวลา 12 เดือน             

5. ตรวจรับงาน             

 
 
 
 
 

 
 

/5.2.4 โครงการ... 



๔๒ 

 

5.2.4 โครงการจ;างบํารุงรักษาและซ�อมแซมแก;ไขระบบคอมพิวเตอร0 อุปกรณ0เครือข�าย  
และซอฟต0แวร0ของ สคร. 

 

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

(2) ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ สคร. 
 ยุทธศาสตร$ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให�สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร$และสามารถเชื่อมโยงกับหน4วยงานภายนอกได�อย4างมีประสิทธิภาพ 
(3)  ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ดิจิทัล สคร.  

 ยุทธศาสตร$ท่ี 1 พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศให�มีความทันสมัย 
มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต�องการใช�งาน 

(4)  กลยุทธ$ ศทส.  
 กลยุทธ$ท่ี 1 จัดให�มีอุปกรณ$คอมพิวเตอร$ อุปกรณ$เครือข4าย และซอฟต$แวร$ ท่ีพร�อมใช�งาน 

 (5)  วัตถุประสงค$ 
 เพ่ือบํารุงรักษา และซ4อมแซมแก�ไขระบบคอมพิวเตอร$ อุปกรณ$เครือข4าย และซอฟต$แวร$ 

ของ สคร. ให�สามารถใช�งานได�อย4างต4อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และจัดให�มีการทดสอบการกู�คืนระบบสารสนเทศ 
ตามประกาศ เรื่อง นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2555 
กําหนดให�มีการทดสอบอย4างน�อยปbละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 

(6) ผลลัพธ$ของโครงการ 
 มีผู� ให�บริการบํารุงรักษา และซ4อมแซมแก�ไขระบบคอมพิวเตอร$ อุปกรณ$เครือข4าย  

และซอฟต$แวร$ของ สคร. ให�อยู4ในสภาพพร�อมใช�งาน สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของผู�ใช�งาน สคร.  
ทุกระดับอย4างต4อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงดําเนินการทดสอบกู�คืนระบบสารสนเทศ เพ่ือให�การใช�งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สคร. มีความพร�อมในการใช�งานอย4างต4อเนื่อง หากระบบ 
เกิดเหตุฉุกเฉิน ระบบขัดข�อง หรือข�อมูลเกิดการสูญหาย โดยสามารถกู�คืนนํากลับมาใช�ได�โดยเร็ว 

(7)  แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปbงบประมาณ 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 

            

2. จัดทําขอบเขตงาน (TOR)              
3. จัดจ�างและลงนามสญัญา             
4. ดําเนินการตามสญัญา 

เป7นเวลา 8 เดือน 
            

5. ตรวจรับงานทุกเดือน 
เป7นเวลา 8 เดือน 

            

 

/5.2.5 โครงการ... 
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5.2.5 โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร0แม�ข�ายระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร0ลูกข�ายแบบเสมือน 
 

(1) งบประมาณ 
 วงเงิน 18,000,000 บาท (สิบแปดล�านบาทถ�วน)  
(2) ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ สคร. 
 ยุทธศาสตร$ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให�สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร$และสามารถเชื่อมโยงกับหน4วยงานภายนอกได�อย4างมีประสิทธิภาพ  
(3)  ความสอดคล�องยุทธศาสตร$ดิจิทัล สคร.  
 ยุทธศาสตร$ท่ี 1 พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศให�มีความทันสมัย 

มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต�องการใช�งาน 
(4)  กลยุทธ$  
 กลยุทธ$ท่ี 1 จัดให�มีอุปกรณ$คอมพิวเตอร$ อุปกรณ$เครือข4าย และซอฟต$แวร$ ท่ีพร�อมใช�งาน 
(5)  วัตถุประสงค$ 
 เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร$แม4ข4ายระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร$ลูกข4ายแบบเสมือน 

ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร$แม4ข4ายเดิมท่ีจัดซ้ือตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร$แม4ข4ายเพ่ือทดแทน
ของเดิมปb ๒๕๕๔                                                                                                                      

(6) ผลลัพธ$ของโครงการ 
 สคร. มีเครื่องคอมพิวเตอร$แม4ข4าย (Server) ท่ีใช�บริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร$ 

ลูกข4ายเสมือน (VDI) เพ่ือให�บริการแก4บุคลากรได�ต4อเนื่องและมีประสิทธิภาพ                                                                                                                  
  (7)  แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปbงบประมาณ 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.จัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ             
๓. จัดซ้ือ/จัดจ�าง             
๔. ลงนามสัญญา             
๕ ดําเนินการติดตั้ง 
และทดสอบการใช�งาน 

            

๖. ตรวจรับงาน             

 
 

 
 

/5.2.6 โครงการ... 



๔๔ 

 

5.2.6 โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการภายในของ สคร. ด;วยระบบดิจิทัล 
 

(1) งบประมาณ 
 วงเงิน 8,335,700 บาท (แปดล�านสามแสนสามหม่ืนห�าพันเจ็ดร�อยบาทถ�วน)  

(2) ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ สคร. 
  ยุทธศาสตร$ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให�สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร$และสามารถเชื่อมโยงกับหน4วยงานภายนอกได�อย4างมีประสิทธิภาพ 
 (3)  ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ดิจิทัล สคร.  

 ยุทธศาสตร$ท่ี 3 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(4)  กลยุทธ$  
 กลยุทธ$ท่ี 1 พัฒนา Digital Platform เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ สคร. ในการสื่อสาร

และทํางานร4วมกัน 
(5)  วัตถุประสงค$ 
 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Web Portal ของ สคร. ให�รองรับและเชื่อมโยง

ระหว4างระบบภายในต4างๆ ท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนในปWจจุบัน และสามารถบูรณาการข�อมูลหน4วยงานภายใน สคร.  
ให�เป7นระบบดิจิทัลอย4างเต็มรูปแบบ 

(6)  ผลลัพธ$ของโครงการ 
   บุคลากรของ สคร. สามารถทํางานได�อย4างมีประสิทธิภาพด�วยความสะดวกและรวดเร็ว  

โดยสามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จากการเชื่อมโยงระหว4างระบบและข�อมูลต4างๆ เข�าไว�ด�วยกัน 
รวมท้ังลดการใช�ทรัพยากร เช4น กระดาษ และหมึกพิมพ$ เป7นต�น 

(7) แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 

 

 
 

 
 

/5.2.7 การซักซ;อม... 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปbงบประมาณ 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. จัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

            

2. ขออนุมัติโครงการ             
3. จัดซ้ือ/จัดจ�าง             
4. ดําเนินการติดตั้ง 
และทดสอบการใช�งาน 

            

5. ตรวจรับงาน             



๔๕ 

 

5.2.7 การซักซ;อมแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและทดสอบการสํารองและกู;คืนระบบสารสนเทศ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

 

(1) ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ สคร. 
 ยุทธศาสตร$ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให�สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร$และสามารถเชื่อมโยงกับหน4วยงานภายนอกได�อย4างมีประสิทธิภาพ 
(2)  ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ดิจิทัล สคร.  
 ยุทธศาสตร$ท่ี 1 พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศให�มีความทันสมัย  

มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต�องการใช�งาน 
(3)  กลยุทธ$  

 กลยุทธ$ท่ี 1 จัดให�มีอุปกรณ$คอมพิวเตอร$ อุปกรณ$เครือข4าย และซอฟต$แวร$ ท่ีพร�อมใช�งาน 
(4)  วัตถุประสงค$ 
 เพ่ือเป7นการเตรียมความพร�อมและสร�างความต4อเนื่องในการดําเนินงาน ในกรณี 

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

(5) ผลลัพธ$ของโครงการ 
 ระบบสารสนเทศของ สคร. สามารถให�บริการแก4บุคลากร สคร. และให�บริการข�อมูล

ข4าวสารแก4ผู�สนใจ ได�อย4างต4อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
(6)  แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปbงบประมาณ 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 
สําหรับการทดสอบ 

            

2. แจ�งเตรียมการทดสอบ 
ต4อรองผู�อํานวยการ สคร.  
หรือท่ีปรึกษา ท่ีกํากับดูแล 
ศทส. ให�รับทราบ 

            

3. ดําเนินการทดสอบตามแผน 
ท่ีกําหนดไว� 

            

4. รายงานผลการทดสอบ 
ต4อรองผู�อํานวยการ สคร.  
หรือท่ีปรึกษา ท่ีกํากับดูแล  
ศทส. ให�รับทราบ 

            

 

 
 

/5.3 โครงการ... 



๔๖ 

 

5.3 โครงการสําคัญท่ีจะดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 5.3.1 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ0คอมพิวเตอร0 Thin Client ทดแทน 
 

(1)  งบประมาณ 
 วงเงิน 2,400,000 บาท (สองล�านสี่แสนบาทถ�วน) 

(2) ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ สคร. 
 ยุทธศาสตร$ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให�สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร$และสามารถเชื่อมโยงกับหน4วยงานภายนอกได�อย4างมีประสิทธิภาพ 
(3)  ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ดิจิทัล สคร. 

 ยุทธศาสตร$ท่ี 1 พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศให�มีความทันสมัย  
มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต�องการใช�งาน 

(4)  กลยุทธ$  
 กลยุทธ$ท่ี 1 จัดให�มีอุปกรณ$คอมพิวเตอร$ อุปกรณ$เครือข4าย และซอฟต$แวร$ ท่ีพร�อมใช�งาน 

(5)  วัตถุประสงค$ 
 เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร$และอุปกรณ$ เพ่ือทดแทนของเดิมบางส4วนท่ีมีประสิทธิภาพลดลง 

และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร$และอุปกรณ$ให�สามารถรองรับภารกิจงานท่ีเพ่ิมข้ึน และเพียงพอกับการใช�ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร สคร. จํานวน ๑๒๐ เครื่อง  

(6) ผลลัพธ$ของโครงการ 
 สคร. มีเครื่องคอมพิวเตอร$ท่ีทันสมัยสําหรับใช�งานอย4างเพียงพอต4อจํานวนบุคลากร  

ซ่ึงสามารถให�บริการผ4านระบบเครือข4ายได�อย4างมีเสถียรภาพ มีความปลอดภัยต4อการใช�งานในปWจจุบัน  
และสามารถประมวลผลได�อย4างรวดเร็ว ตอบสนองต4อความต�องการใช�งานได�อย4างเหมาะสมต4อจํานวนงาน 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

   (7) แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 

 
 

/5.3.2 โครงการ... 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปbงบประมาณ 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. ดําเนินการติดตั้ง 

และทดสอบการใช�งาน 
            

5. ตรวจรับงาน             



๔๗ 

 

 5.3.2  โครงการจัดหาระบบตรวจสอบและเฝ[าระวังการทํางานของอุปกรณ0เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 และเครือข�ายคอมพิวเตอร0 

 

(1)  งบประมาณ 
  วงเงิน 3,000,๐๐๐ บาท (สามล�านบาทถ�วน) อยู4ระหว4างเสนอของบประมาณ     

(2) ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ สคร. 
  ยุทธศาสตร$ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให�สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร$และสามารถเชื่อมโยงกับหน4วยงานภายนอกได�อย4างมีประสิทธิภาพ 
(3)  ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ดิจิทัล สคร.  

  ยุทธศาสตร$ท่ี 1 พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศให�มีความทันสมัย  
มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต�องการใช�งาน 

(4)  กลยุทธ$  
  กลยุทธ$ท่ี 2 จัดให�มีระบบบริหารจัดการ ควบคุม และป�องกันการเข�าถึง ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและเครือข4าย สคร. 
(5) วัตถุประสงค$ 

  เพ่ือจัดหาระบบตรวจสอบและเฝ�าระวังการทํางานของอุปกรณ$เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเครือข4ายคอมพิวเตอร$ เพ่ือเป7นการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงรุก เพ่ือให�ระบบสารสนเทศ
ของ สคร.สามารถให�บริการได�อย4างมีประสิทธิภาพ ต4อเนื่องและม่ันคงปลอดภัย 

(6) ผลลัพธ$ของโครงการ 
 สคร. สามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเชิงรุก เพ่ือท่ีจะให�ระบบ 

สามารถให�บริการได�อย4างมีประสิทธิภาพต4อเนื่อง และม่ันคงปลอดภัย โดยมีระบบในการเฝ�าระวัง 
เพ่ือตรวจสอบจํานวน 2 ระบบ ซ่ึงทําหน�าท่ีเฝ�าระวังเพ่ือตรวจสอบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร$แม4ข4าย
จํานวน 30 เครื่อง และอุปกรณ$สารสนเทศประมาณ 20 อุปกรณ$ พร�อมแจ�งเตือนในกรณีท่ีระบบเกิดปWญหา  

(7) แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปbงบประมาณ 

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

1. ขอความเห็นชอบโครงการ
และงบประมาณ 

              

2. จัดทําขอบเขตงาน (TOR)                
3. จัดจ�างและลงนามสญัญา               
4. ดําเนินการตามสญัญา               
5. ตรวจรับงาน               

 
 

/5.3.3 โครงการ... 



๔๘ 

 

 5.3.3 โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห0ข;อมูล (Data Analytics) และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล       
(Digital Transformation) เพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ 

 

(1) งบประมาณ 
  วงเงิน 33,425,300 บาท (สามสิบสามล�านสี่แสนสองหม่ืนห�าพันสามร�อยบาทถ�วน)  

อยู4ระหว4างเสนอของบประมาณ     
(2) ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ดิจิทัลของ สคร. 
  ยุทธศาสตร$ ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให�สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร$และสามารถเชื่อมโยงกับหน4วยงานภายนอกได�อย4างมีประสิทธิภาพ 
(3)  ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ดิจิทัล สคร.  
  ยุทธศาสตร$ท่ี 2  พัฒนาและบริหารจัดการฐานข�อมูลด�านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย$ของรัฐ  

และการให�เอกชนร4วมลงทุนในกิจการของรัฐ และบูรณาการฐานข�อมูลด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(4) กลยุทธ$  
  กลยุทธ$ท่ี 1 จัดให�มีอุปกรณ$คอมพิวเตอร$ อุปกรณ$เครือข4าย และซอฟต$แวร$ ท่ีพร�อมใช�งาน 
(5) วัตถุประสงค$ 

    (5.1) เพ่ือศึกษาและวิ เคราะห$ความจําเป7นและความต�องการข�อมูลของรัฐวิสาหกิจ 
ในปWจจุบัน และท่ีควรจะมีในอนาคต สําหรับการวิเคราะห$รัฐวิสาหกิจรายแห4ง รายสาขา และภาพรวม พร�อมท้ังนําข�อมูล
ของรัฐวิสาหกิจมาบูรณาการและใช�ประโยชน$เพ่ือสร�างคุณค4าจากภายในของรัฐวิสาหกิจและระหว4างรัฐวิสาหกิจ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ รวมถึงศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี 
ท่ีเก่ียวข�องกับการเปPดเผย การถ4ายโอน และการใช�ประโยชน$ในข�อมูลร4วมกัน 
   (5.2) เพ่ือให�มีระบบในการรวบรวม จัดการ ปรับปรุงข�อมูลของรัฐวิสาหกิจให�เป7นปWจจุบัน  
เพ่ือประโยชน$ในการบูรณาการข�อมูลร4วมกัน และเปPดเผยข�อมูลตามมาตรฐาน Open Data สําหรับสาธารณะ 
  (5.3) เพ่ือพัฒนารูปแบบและแนวทางการวิเคราะห$ข�อมูลรัฐวิสาหกิจและเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากร สคร. ในการวิเคราะห$ กํากับดูแล และกําหนดกลไกการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  
พร�อมท้ังถ4ายทอดวิธีการคิดและการใช�ประโยชน$จากข�อมูลให�กับบุคลากร สคร.  
 (5.4) เพ่ือให�มีเครื่องมือในการรวบรวมข�อมูลบน Internet เช4น Website Social Media  
หรือข�อมูลบนสื่อออนไลน$อ่ืนๆ และนํามาจัดการหาความสัมพันธ$กับข�อมูลของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงวิเคราะห$ข�อมูล
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจท้ังรายแห4ง รายสาขา และภาพรวม รวมถึงสร�างคุณค4า (Value) จากความสัมพันธ$
ของข�อมูลดังกล4าว และนํามาใช�ในการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ 
 (5.5) เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการและวิ เคราะห$ข�อมูลรัฐวิสาหกิจ (Data Analytics)  
สําหรับการกําหนดนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร$รัฐวิสาหกิจ รวมถึงแนวทางการกํากับดูแลและประเมินผล 
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการให�บริการและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ 
 

/(5.6) เพ่ือสร�าง... 



๔๙ 

 

  (5.6) เพ่ือสร�างระบบการติดตามผลการดําเนินงานให�สอดคล�องกับเป�าหมายของรัฐวิสาหกิจ 
ในการผลักดันและกํากับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจให�เป7นไปตามเป�าหมาย รวมถึงการแก�ไขปWญหา 
ด�านการเงิน การติดตามงบลงทุน และรายได�นําส4ง 

  (6) ผลลัพธ$ของโครงการ 
(6.1) เ กิดการสร�างคุณค4าจากข�อมูลภายในของรัฐวิสาหกิจและข�ามรัฐวิสาหกิจ  

เพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให�บริการของรัฐวิสาหกิจ 
(6.2)  บุคลากรของ สคร. สามารถจัดการและวิเคราะห$ข�อมูลรัฐวิสาหกิจ (Data Analytics)  

ได�อย4างรวดเร็ว แม4นยําและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถนําเสนอนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร$รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงแนวทางการกํากับดูแลและประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
กับรัฐวิสาหกิจรายแห4งรายสาขาและภาพรวม       

  (7) แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปbงบประมาณ 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  
และแผนการจัดฝkกอบรมของโครงการ 

            

๒. รายงานการจัดทําแนวทางในการ
วิเคราะห$การดาํเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
รายแห4ง 

            

3. รายงานการวิเคราะห$การดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจจํานวน ๒๐ แห4ง 

            

4. รายงานการวิเคราะห$การดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจจํานวน ๒๑ แห4ง 

            

5. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร$แม4ข4าย  
และหน4วยจัดเก็บข�อมลูแบบภายนอก 

            

๖. พัฒนาระบบ Data Warehouse             
7. พัฒนาระบบ Big Data             
๘. พัฒนาระบบ Reports และ Analytics             
๙. พัฒนาระบบ Predictive             
๑๐. ฝkกอบรมผู�ใช�งานระบบงานในระดับ

ผู�บริหารพร�อมเอกสารการฝkกอบรม
จํานวนไม4น�อยกว4า ๑๕ คน 

            

๑๑. ฝkกอบรมผู�ใช�งานระบบงานในระดับ
ผู�ใช�งานท่ัวไปพร�อมเอกสารการฝkกอบรม
จํานวนไม4น�อยกว4า ๑๐๐ คน 

            

 
 

/ตาราง (ต4อ)... 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปbงบประมาณ 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. 

๑๒. ฝkกอบรมผู�ใช�งานระบบงานในระดับ
ผู�ดูแลระบบพร�อมเอกสารฝkกอบรม
จํานวนไม4น�อยกว4า ๕ คน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5.3.4 โครงการ... 



๕๑ 

 

 5.3.4  โครงการโครงการสัมมนา SEPO 4.0+ Inspiration Talk 
 

(1) งบประมาณ 
 วงเงิน 34,000 บาท (สามหม่ืนสี่พันบาทถ�วน)  
(2) ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ดิจิทัล สคร. 
  ยุทธศาสตร$ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให�สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร$และสามารถเชื่อมโยงกับหน4วยงานภายนอกได�อย4างมีประสิทธิภาพ 
(3)  ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ดิจิทัล สคร. 
 ยุทธศาสตร$ท่ี 3 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(4) กลยุทธ$  
 กลยุทธ$ ท่ี 2 ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือทดแทน

กระบวนการทํางานของ สคร.                                                                                                                            
(5) วัตถุประสงค$ 

(5.1) เ พ่ื อสร� า งแรง บันดาลใจให� กับ บุคลากร  สคร .  และ บุคลากรรั ฐ วิ ส าห กิจ  
ในการสร�างสรรค$นวัตกรรม  

(5.2) เพ่ือพัฒนาให�บุคลากร สคร. เกิดการเรียนรู�กระบวนการสร�างนวัตกรรม 
(5.3) เพ่ือส4งเสริมให�บุคลากร สคร. ได�พัฒนากระบวนการคิดและมีประสบการณ$จริง 

ในการสร�างสรรค$ 
(6) ผลลัพธ$ของโครงการ 
 บุคลากร สคร. และบุคลากรรัฐวิสาหกิจมีความรู�ความเข�าใจในการพัฒนานวัตกรรมมากข้ึน 

และสามารถนําความรู�ความเข�าใจมาพัฒนานวัตกรรมท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจได� 
  (7) แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปbงบประมาณ 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. กําหนดหลักสตูรการพัฒนา
นวัตกรรม 

            

3. พิจารณาส4งบุคลากรเข�าร4วม
หลักสตูร 

            

4. จัดประกวดนวัตกรรม สคร.             

5. จัดแสดงผลงาน 
เพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรู� 

            

6. สรปุการเรียนรู�นวัตกรรม
ร4วมกัน 

            

/5.3.5 โครงการ... 
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5.3.5 โครงการย;ายศูนย0ข;อมูล (Data Center) ของ สคร. ไปติดตั้งท่ีศูนย0คอมพิวเตอร0หลัก (Data Center) 
กระทรวงการคลัง 

 

(1)  งบประมาณ 
 วงเงิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ�วน) 

(2) ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ สคร. 
 ยุทธศาสตร$ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให�สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร$และสามารถเชื่อมโยงกับหน4วยงานภายนอกได�อย4างมีประสิทธิภาพ 
(3)  ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ดิจิทัล สคร. 
 ยุทธศาสตร$ท่ี 1 พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศให�มีความทันสมัย  

มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต�องการใช�งาน 
(4)  กลยุทธ$  
 กลยุทธ$ท่ี 1 จัดให�มีอุปกรณ$คอมพิวเตอร$ อุปกรณ$เครือข4าย และซอฟต$แวร$ ท่ีพร�อมใช�งาน 
(5)  วัตถุประสงค$ 

 เพ่ือย�ายศูนย$ข�อมูล (Data Center) ของ สคร. จากอาคารกรมบัญชีกลาง ชั้น 6 ไปติดต้ัง 
ท่ีศูนย$คอมพิวเตอร$หลัก (Data Center) ของกระทรวงการคลัง  

(6) ผลลัพธ$ของโครงการ 
 เนื ่อ งจากกรมบ ัญช ีกลางม ีความประสงค $ใช �พื ้น ที ่อาคารกรมบ ัญช ีกลาง  ชั ้น  6  

ศทส. จึงมีความจําเป7นต�องดําเนินการเคลื ่อนย�ายอุปกรณ$ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดภายใน 
ศูนย$ข�อมูล (Data Center) ของ สคร. ท่ีได�รับติดต้ังใช�งาน ณ อาคารกรมบัญชีกลาง ชั้น 6 เคลื่อนย�ายไปติดต้ัง 
ท่ี ศูนย$คอมพิวเตอร$หลัก (Data Center) ของศูนย$ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน 
ปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) ซ่ึงมีระบบไฟฟ�า เครื่องสํารองไฟฟ�า ระบบปรับอากาศ และการรักษา 
ความม่ันคงปลอดภัยท่ีมีเสถียรภาพ ซ่ึงการเคลื่อนย�ายดังกล4าวเกิดประโยชน$ต4อ สคร. ในระยะยาว  
เพ่ือให�บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก4บุคลากร สคร. หน4วยงานรัฐวิสาหกิจ หน4วยงานท่ีเก่ียวข�อง  
และประชาชนท่ัวไป ได�อย4างต4อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถรองรับการเชื่อมต4อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกับหน4วยงานอ่ืนๆ ได�อย4างสะดวก พร�อมท้ังเป7นไปตามแผนการบูรณาการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังกําหนดไว� 

 
 
 
 
 
 

 
/(7) แผนงาน... 
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(7)  แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5.4 โครงการ... 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปbงบประมาณ 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. ขออนุมัติโครงการ             

2. ศทส. หารือกับศูนย$
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สป.กค.
เพ่ือหาข�อสรุปการ
ดําเนินการเพ่ือให�เกิด 
ผลกระทบต4อผู�ใช�งาน 
น�อยท่ีสุด 

            

3. แจ�งให�บุคลากร สคร. 
และผู�ท่ีเก่ียวข�องได�รับ
ทราบ เพ่ือดําเนินการ
สํารองข�อมูลส4วนตัว 
กรณีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน 

            

4. ดําเนินการปPดระบบ 
ถอดอุปกรณ$ เคลื่อนย�าย 
ติดตั้งตามท่ีกําหนดไว� 
และเปPดระบบทดสอบ
สภาพพร�อมใช�งาน 

            

5. ประชาสัมพันธ$ 
ให�บุคลากร สคร.  
และผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
ได�รับทราบ  

            



๕๔ 

 

5.4  โครงการสําคัญท่ีจะดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

5.4.1 โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร0แม�ข�ายเพ่ือบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร0แม�ข�ายเสมือน 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

(1) งบประมาณ 
 วงเงิน 8,400,000 บาท (แปดล�านสี่แสนบาทถ�วน)  
(2) ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ สคร. 
 ยุทธศาสตร$ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให�สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร$และสามารถเชื่อมโยงกับหน4วยงานภายนอกได�อย4างมีประสิทธิภาพ  
(3)  ความสอดคล�องยุทธศาสตร$ดิจิทัล สคร.  
 ยุทธศาสตร$ท่ี 1 พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศให�มีความทันสมัย 

มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต�องการใช�งาน 
(4)  กลยุทธ$  
 กลยุทธ$ท่ี 1 จัดให�มีอุปกรณ$คอมพิวเตอร$ อุปกรณ$เครือข4าย และซอฟต$แวร$ ท่ีพร�อมใช�งาน 
(5)  วัตถุประสงค$ 
 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร$แม4ข4ายเพ่ือบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร$แม4ข4ายแบบเสมือน 

ทดแทนของเดิมปbงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7  
(6) ผลลัพธ$ของโครงการ 
 สคร. มีเครื่องคอมพิวเตอร$แม4ข4ายท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สําหรับใช�ในการประมวลผล

เครื่องคอมพิวเตอร$แม4ข4ายแบบเสมือน เพ่ือให�บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายใน สคร.  
การรักษาความม่ันคงปลอดภัย และระบบเครือข4ายคอมพิวเตอร$ ตอบสนองต4อการใช�งานของบุคลากร สคร.  
ได�อย4างรวดเร็วและมีเสถียรภาพ   

(7)  แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 

 กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงาน ปbงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
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.จัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ             
๓. จัดซ้ือ/จัดจ�าง             
๔. ลงนามสัญญา             
๕. ดําเนินการติดตั้ง 

และทดสอบการใช�งาน 
            

๖. ตรวจรับงาน             

 
/5.4.2 โครงการ... 



๕๕ 

 

5.4.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร;างพ้ืนฐานด;านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. 
 

(1) งบประมาณ 
 วงเงิน 9,880,000 บาท (เก�าล�านสี่แปดแสนแปดหม่ืนบาทถ�วน)  
(2) ความสอดคล�องของยุทธศาสตร$ สคร. 
 ยุทธศาสตร$ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให�สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร$และสามารถเชื่อมโยงกับหน4วยงานภายนอกได�อย4างมีประสิทธิภาพ  
(3)  ความสอดคล�องยุทธศาสตร$ดิจิทัล สคร. 
 ยุทธศาสตร$ท่ี 1 พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศให�มีความทันสมัย 

มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต�องการใช�งาน 
(4)  กลยุทธ$  
 กลยุทธ$ท่ี 1 จัดให�มีอุปกรณ$คอมพิวเตอร$ อุปกรณ$เครือข4าย และซอฟต$แวร$ ท่ีพร�อมใช�งาน 
(5)  วัตถุประสงค$ 
 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพพ้ืนท่ีในการจัดเก็บข�อมูลของ สคร. และระบบเครือข4าย

ด�วยความเร็วสูงท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนในปWจจุบันให�สามารถรองรับการบันทึกข�อมูลด�วยสื่อหลายประเภท                                                                             
(6) ผลลัพธ$ของโครงการ 

เจ�าหน�าท่ี สคร. สามารถเข�าใช�งานอุปกรณ$สําหรับการบันทึกข�อมูลแบบออนไลน$ ผ4านเครื่อง
คอมพิวเตอร$แบบเสมือน (VDI) หรืออุปกรณ$สื่อสารเคลื่อนท่ี (Mobile Device) ได�จากทุกท่ี ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
เพ่ือใช�ในการปฏิบัติงานได�อย4างสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมในยุคปWจจุบันโดยไม4ต�องพกพาสื่อบันทึกข�อมูล 
รูปแบบเดิม และมีความปลอดภัยในการใช�งาน                                                                                                                  

(7)  แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปbงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

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.จัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

            

๒. ขออนุมัติโครงการ             
๓. จัดซ้ือ/จัดจ�าง             
๔. ลงนามสัญญา             
๕. ดําเนินการติดตั้ง 

และทดสอบการใช�งาน 
            

๖. ตรวจรับงาน             

 
 


