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ส่วนที่ 1 
บริบทของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในยุคดิจิทัล 

 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

องค์การมหาชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รวมทั้งคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการใดๆ 
ที่ใช้ประโยชน์จากดิจิทัลทุกหน่วย ด าเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี ซึ่งตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑ ก าหนดว่า เมื่อประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามความในมาตรา ๕ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด าเนินการตามนโยบาย 
และแผนระดับชาติดังกล่าว และให้ส านักงบประมาณตั้งงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนระดับชาตินั้น และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เฉพาะในส่วน 
ที่ให้กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ปี ของหน่วยงาน และมอบหมายให้หน่วยงานจัดท าหรือปรับปรุง
แผนปฏิบัติการ หรือแผนงานของหน่วยงานที่มีอยู่ให้สอดคล้อง โดยมุ่งเน้นการท างานในลักษณะบูรณาการ
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ ส าหรับน าเสนอคณะกรรมการเฉพาะด้าน ตามบทบัญญัติ การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 22 ต่อไป 

 

โดยที่ในปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย  
เพ่ือพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแผนด าเนินการที่ส าคัญ  
ได้แก่ ๑) แนวคิดประเทศไทย 4.0 เพ่ือสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
๒) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพ่ือให้ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และกระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศในการน าเสนอนโยบาย 
และมาตรการ เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เสาหลักทางการคลัง
และเศรษฐกิจ เ พ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมต่อยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  
โดยการจัดท าแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกส าคัญในการปรับเปลี่ยนประเทศให้เข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0  

 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนดวิสัยทัศน์ “เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ 
หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มีภารกิจเกี่ยวกับ
การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการการก ากับดูแล
การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกทรัพยสินของรัฐ 
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พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ซึ่งแม้ สคร. ซึ่งเป็นส่วนราชการขนาด
เล็กแต่ก็มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มีการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพ่ือให้เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร สคร. ดังนั้น ในยุคที่ภาคราชการมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทส าคัญ 
สคร. จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับบริบทของสังคม  
ที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องพัฒนาองค์กรเพ่ือตอบสนองต่อภารกิจและพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี 
ขององค์กรให้สอดคล้องต่อนโยบายที่ถ่ายทอดลงมา  ผู้บริหาร สคร. จึงมีนโยบายให้มีการยกระดับ 
การปฏิบัติงานด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้งานในทุกภารกิจ ทั้งภารกิจหลัก ภารกิจสนับสนุน 
และด้านการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

1. ด้านงานตามภารกิจหลัก สคร. มุ่งหวังสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ  
และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลระหว่างภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (G2G) ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analytics) และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) ด้วยการน าเทคโนโลยี
อัจฉริยะมาใช้ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดท าโมเดลส าหรับการวิเคราะห์  การคาดการณ์  
ผลการด าเนินงานในอนาคต และการน าเสนอข้อมูลผู้บริหารในรูปแบบ Dashboard เพ่ือใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายส าหรับผู้บริหาร สคร. ผู้บริหารกระทรวงการคลัง คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
และหน่วยงานอ่ืนสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของ สคร. ในการเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน  
การลงทุน และการตัดสินใจในการด าเนินการด้านนโยบายทางการเงินภาครัฐได้อย่างเหมาะสม ตามกรอบ
แนวคิดท่ีกล่าวว่า รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสามารถเร่งการลงทุนที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และมีความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยเน้นการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนางาน 
และเพ่ิมประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและมีคุณธรรม และการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้พร้อมทั้งปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านหลักทรัพย์ของรัฐให้ครอบคลุมในทุกมิติ  และฐานข้อมูล
ส าหรับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญของประเทศได้อย่างคุ้มค่า (G2B)  

2. ด้ านการสนั บสนุ น ง านภาย ใน  สคร .  มี กา รน า เทค โน โลยี แบบคลาวด์ คอม พิวติ้ ง 
(Cloud Computing) ในรูปแบบของคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) เพ่ือใช้ในการติดตั้งระบบงานภายใน  
ท าให้ลดการใช้อุปกรณ์และพ้ืนที่ในการติดตั้ง สะดวกในการบริหารจัดการ และบ ารุงดูแลรักษา ประกอบกับ
การน าระบบคอมพิวเตอร์เครื่องลูกข่ายเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure : VDI) มาใช้ภายใน สคร.  
เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Device) ได้ทุกที่ตลอดเวลา  
หรือที่เรียกว่า any time - any where ซึ่งเป็นการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ 
และระบบสารสนเทศขององค์กรที่ เ พ่ิมขึ้นในปัจจุบันให้เป็นระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้ง 
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ สคร. รองรับการเปิดเผยข้อมูล  
(Open DATA) ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 

/3. ด้านการ... 
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3. ด้านการพัฒนาบุคลากร สคร. มีการจัดสัมมนา SEPO 4.0 + Inspiration Talk เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับบุคลากร สคร. และบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเกิดการเรียนรู้อย่างเป็น
กระบวนการตามแนวทางประเทศไทย 4.0 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ - รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นส่วนขยายจากระบบ GFMIS ให้แก่เจ้าหน้าที่
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการน าส่งข้อมูลตามที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง  
ประกอบกับการส่งบุคลากรไปรับการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมทักษะและความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลกับหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งจากภาครัฐและเอกชนเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ เป็นการเพ่ิมประสบการณ์รอบด้านตามบริบท
ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือน ามาต่อยอดการปฏิบติงานของตนเองและต่อส่วนรวม  

ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สคร. จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านดิ จิทัล สคร. ระยะที่  1  
(พ.ศ. 2561 - 2565) โดยน าทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) มาเป็นกรอบการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ความต้องการของบุคลากร สคร. หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง พลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล และภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างคุ้มค่า เพ่ือน าไปสู่
การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล สคร. ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2565)  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา คือ 
“เป็นเสาหลักด้ านรัฐวิสาหกิจ  หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน  
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีแผนงานโครงการด้านดิจิทัลซึ่งค านึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส และวิธีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 

 

 

 
Management Information System [MIS] 

State Enterprise Policy Office [SEPO]  
/ส่วนที่ ๒ ... 



แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์และแผนงานดิจิทัล 

 
2.1 ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านดิจิทัลที่ส าคัญของประเทศ 

สคร. ได้น ายุทธศาสตร์และแผนงานด้านดิจิทัลที่ส าคัญของประเทศ และของกระทรวงการคลัง 
มาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล สคร. ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ือให้ 
การปฏิบัติงานด้านดิจิทัล สคร. สอดคล้องตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล และบรรลุตามวิสัยทัศน์ 
ที่ก าหนดไว้   

 

2.1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก 

ของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  
13 ตุลาคม 2561 ที่จะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสุขของคนไทย ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์ชาติ... 
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ยุทธศาตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล สคร. ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก  คือ ภาครัฐ 
ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ประเด็นที่ 4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลงและมีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับ 
กับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

เป้าหมาย 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย 

4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการก าหนดนโยบาย
และการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส
ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็น
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งน าองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือ
พัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

/2.1.2 นโยบาย... 
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2.1.2  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้จัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 
ซึ่งจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ทีก่ าหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังปฏิรูปประเทศไทยให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล ตั้งแต่การเร่งวางรากฐานดิจิทัลของประเทศผ่านการลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามแนวทาง
ประชารัฐ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ 
จนถึงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มที่พัฒนาแล้ว พร้อมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
สร้างมูลค่าและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

 

1) วิสัยทัศน์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  มุ่งเน้นการพัฒนา 

ในระยะยาวอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แต่เพ่ือให้นโยบายและแผนระดับชาติฯ  
สามารถรองรับพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาหรือภูมิทัศน์ ตามที่ก าหนดวิสัยทัศน์
เป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

/ปฏิรูป... 
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ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 
 
 

 ดิ จิ ทั ล ไทยแลนด์  ( Digital Thailand) หมายถึ ง  ประ เทศ ไทยที่ ส ามารถสร้ า งส ร รค์  
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล  
ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง  
มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 

เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก ด้วยการใช้นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต  
การบริการ 

เป้าหมายที่ ๒ สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านสื่อ
ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม 
มีความรู้และทักษะที่ เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
ในยุคดิจิทัล 

เป้าหมายที่ ๔ ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ  ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทั ลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล  เ พ่ือให้การปฏิบัติ ง านโปร่ ง ใส  
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาตาม  

ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย ๔ ระยะ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมซึ่งกัน 
และกันมีการก าหนดเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน และมีแผนงาน 
เพ่ือด าเนินการตามยุทธศาสตร์  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/3) เป้าหมาย... 
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3) เป้าหมายยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ สคร. 
สคร. ได้น ายุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ 6  

การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นกรอบในการด าเนินงาน เนื่องจากมีความเชื่อมโยง 
กับภารกิจของ สคร. โดยมีเป้าหมายและแผนงาน ดังนี้ 

3.1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4 
• บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

และแม่นย า 
• ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวกและเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส  

และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
• มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการ  

ไม่ซ้ าซ้อน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.2) แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 

• ปรับเปลี่ยนการท างานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
• สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open Data) และให้ประชาชน 

มีส่วนร่วมในกระบวนการท างานของรัฐ (Open Government) เพ่ือน าไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ 
• พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานภาครัฐ  (Government Service Platform)  

เพ่ือรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ 
3.3) เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 6 

• ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ 
โดยมีผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตที่ท าธุรกรรมเพ่ิมสูงขึ้นต่อเนื่องและมูลค่า  e - Commerce เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๔ ต่อปี 

• มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบที่ทันสมัย เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
โดยผลักดัน Data Protection Law และปรับแก้ไข Computer Crime Law ให้บังคับใช้ได ้

• มีมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการท าธุรกรรม 
3.4) แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 

• จัดให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจและการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนโดยสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการก าหนดมาตรฐาน 
กฎระเบียบและกติกา ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการค้าและการใช้
ประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งภาครัฐจะเป็นผู้เริ่มต้นในการลดอุปสรรคในการด าเนินการต่างๆ 

• สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการท าธุรกรรมออนไลน์ 
 

/2.1.3 แผนขับเคลื่อน... 
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2.1.3  แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (MOF Go Digital) 
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่  4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐ 

สู่การเปน็รัฐบาลดิจิทัลโดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ของหน่วยงานรัฐ ซึ่งจะท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา
ประกอบกับภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี ได้ก าหนดว่าในระยะที่ 2 ของแผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทาง
ประชารัฐ ซึ่งกรอบระยะเวลาในระยะที่ 2 สอดคล้องกับการด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กระทรวงการคลังจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลัง
ดิจิทัล (Digital MOF) ดังนี้  

1) วิสัยทัศน์ (Vision)  
“มุง่สู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัลในปี 2565” 

2) ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ภายใต้แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF)  

(แผนกระทรวงการคลังดิจิทัลฯ) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

/2.2 ข้อมูลพื้นฐาน... 
 

• ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจ
การเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (BIG : Big Data) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

• ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
(D : Digital Operation)  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

• สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
(E : Ensured Security)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

• บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
(A : Advanced Infrastructure) ยุทธศาสตร์ที่ 4 

• พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
(L : Literacy) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
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2.2 ข้อมูลพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านดิจิทัล สคร. 
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ก าหนดให้ 

สคร .  มีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม  อยู่ภายใต้สั งกัดกระทรวงการคลั ง  โดยได้ก่อตั้ งมาแล้ ว 
ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 17 ปี   

2.2.1  ภารกิจ (Mission) 
 บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการ

การก ากับดูแล การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

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

อ านาจหน้าที่ของ สคร. ดังนี้ 
 ๑) เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่ เกี่ยวกับการบริหาร 

และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
 ๒) ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้อง  

กับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
 ๓) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนา

องค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 
 ๔) ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 

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

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

2.2.3  วิสัยทัศน์ (Vision)  
“เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ 

และเอกชน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  

 
 

 
 
 

 

/2.2.4 ยุทธศาสตร์ ... 

หลักทรัพย์ของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ 

การร่วมลงทุน 
ระหว่างภาครัฐ 

และเอกชน 
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2.2.4  ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
 เพ่ือให้การด าเนินการส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้จึงก าหนดยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก  
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมาย 
และมีคุณภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.5 กรอบแนวคิดการพัฒนาองค์กร 
สคร. ได้มีกรอบแนวคิด สคร. 4.0 (SEPO 4.0+) ส าหรับปี 2560 - 2564 ซึ่งเป็นการน้อมน า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ SEPO 4.0+ ประกอบด้วย 5 หลักการส าคัญ ได้แก่  

1) Strategy คือ การขับเคลื่อนงานโดยยึดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ 
ด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนและสอดคล้อง  
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลัง 

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 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 
 
 
 

/2.2.6 โครงสร้าง... 
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ข้าราชการ 160 คน 

ลูกจ้างประจ า 1 คน 

พนักงานราชการ 30 คน 

ลูกจ้างชั่วคราว 42 คน 

2.2.6  โครงสร้าง สคร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

2.2.7  จ านวนอัตราก าลัง 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

ผู้อ านวยการ สคร. 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรฐัวสิาหกิจ 

รองผู้อ านวยการ สคร. รองผู้อ านวยการ สคร. 
 

ส านักงานเลขานุการกรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๑ ส านักกฎหมาย 
 

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒ ส านักบริหารหลกัทรัพยข์องรฐั 
 

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓ ส านักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ 
 

ส านักก ากับและประเมินผลรัฐวสิาหกิจ 
 

กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 

/2.3 แผนงาน... 
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2.3  แผนงานด้านดิจิทัล สคร. 
2.3.1  พันธกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) 
 กฎกระทรวงฯ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ ศทส. ดังนี้ 

๑) เป็นศูนย์ด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลสารสนเทศด้านรัฐวิสาหกิจ 
๒)  จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน ตลอดจนบริหาร

จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง 

๓) วางแผน พัฒนาและบริหารจัดการโครงการส่วนขยายระบบงานของระบบบริหารการเงิน  
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 

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

๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

2.3.2  วิสัยทัศน์ดิจิทัล สคร. 
“เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการให้เอกชนร่วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐ พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถ ของ สคร. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.3.3 แผนปฏิบัติการ... 
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2.๓.3 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล สคร. 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดิจิทัล สคร. ศทส. ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล สคร. 

ไว้ ๓ ด้าน ได้แก่ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 

การเข้าถึงด้วย Mobile Device 
เป้าประสงค์  ใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภ าพสูงสุด ลดความซ้ าซ้อน  

และมีการจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ 
กลยุทธ์ 
1) จัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ที่พร้อมใช้งาน 
2) เฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ด้วยระบบบริหารจัดการ ควบคุม และการป้องกัน

เครือข่าย สคร.  
3) สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลตามภารกิจของ สคร. รองรับการบูรณาการข้อมูล 

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 
เป้าประสงค์ มีระบบและฐานข้อมูลตามภารกิจของ สคร. ที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน 
กลยุทธ์ 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพฐานข้อมูลรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 

และเอกชน  
2) เพ่ิมประสิทธิภาพฐานข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ และกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ 
๓. การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ มีระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการด าเนินงาน และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ 
1) พัฒนาและปรังปรุงแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายใน  (Back Office Platform)  

เพ่ือสนับสนุนกระบวนการท างานให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ใช้งานง่าย และมีความรวดเร็ว 
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมการ พัฒนา

นวัตกรรม  
 

 
 
 
 

/2.4 ความสอดคล้อง... 
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2.4 ความสอดคล้องของการด าเนินการภายใต้แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลระดับประเทศ 
ระดับกระทรวง และระดับกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
        
 
 
 
 
 
                 

• ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

• ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดจิิทัล 
• ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการ
คลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (BIG : Big Data) 

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (D : Digital Operation) 
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (E : Ensured Security) 
• ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล  

        (A : Advanced Infrastructure) 
• ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดจิิทัล (L : Literacy) 

แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลงัดิจิทัล 
(MOF Go Digital) 

• ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
          และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์ สคร. 4.0+ 

แผนระดับชาติ 

แผนระดับ
กระทรวง 

แผนระดับกรม 

แผนปฏิบัติการ 
ด้านดิจิทัล สคร. 

 

 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ 
ปลอดภัย และรองรับการเข้าถึงด้วย Mobile Device 

 

     

2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลตามภารกิจของ สคร. 
รองรับการบูรณาการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data) 

 

     

3.  การ พัฒนาและยกระดับขี ดความสามารถของ  สคร . 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

/แผนการน า... 



แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 

- 16 - 

/ส่วนที่ 3 ... 
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ส่วนที่ 3 
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 
สคร. มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ  

แบ่งออกเป็น 4 ด้าน และมีการใช้ SWOT Analysis มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์องค์กร เพ่ือให้เห็นภาพรวม 
โดยสามารถแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่มีผลต่อการให้บริการด้านสารสนเทศ เพ่ือยกระดับ
การพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

 

 
 

3.1 ข้อมูลภาพรวมโครงสร้างพ้ืนฐานและสถาปัตยกรรมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ 
ศทส. ไดม้ีการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับให้บริการแก่บุคลากร สคร. หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้สนใจ โดยมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับวิวัฒนาการเทคโนโลยี 
ที่มีในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมีการน าระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งาน ได้แก่ การน าเทคโนโลยีแบบคลาวด์
คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) มาใช้ในการให้บริการแก่บุคลากรในรูปแบบของคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) 
โดยใช้ในการติดตั้งระบบงานภายใน ท าให้ลดการใช้อุปกรณ์และพ้ืนที่ในการติดตั้ง สะดวกในการบริหารจัดการ 
และบ ารุงดูแลรักษา ประกอบกับการน าระบบคอมพิวเตอร์เครื่องลูกข่ายเสมือน  (Virtual Desktop 
Infrastructure : VDI) มาใช้ภายใน สคร. เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 
(Mobile Device) ได้ทุกที่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ 
และระบบสารสนเทศขององค์กรให้รองรับและเชื่อมโยงระหว่างระบบต่างๆ ที่มีเพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน และสามารถ
บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน สคร. ให้เป็นระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 
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3.1.1  ศูนย์ข้อมูล (Data Center : DC) และศูนย์ข้อมูลส ารอง (Disaster Recovery Center : DRC)  

ศูนย์ข้อมูล (DC) ส าหรับท าหน้าที่ในการประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ของระบบงานภายใน 
ของ สคร. ถูกติดตั้งรวมอยู่ภายในศูนย์ข้อมูล (DC) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน 
ปลัดกระทรวงการคลัง (ศทส. สป.กค.) โดยมีศูนย์ข้อมูลส ารอง (DRC) อยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง ศทส. สป.กค. 
เป็นผู้ดูแลในภาพรวมในการเป็นเจ้าของพ้ืนที่รวมถึงการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ มีเครื่องส ารองไฟฟ้า 
(UPS) และเครื่องปั่นไฟฟ้าส ารอง (Generator) ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับอย่างเพียงพอ ส าหรับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย ศทส. ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ Firewall และโปรแกรมป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล เพ่ือท าหน้าที่ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สคร. และผู้ใช้งาน 
ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย 

ส าหรับระบบสารสนเทศตามภารกิจหลักในการสนับสนุนการวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ
และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร สคร. ให้บริการหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตั้ง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม และศูนย์คอมพิวเตอร์
ส ารองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด 

 

 
 

 
/3.1.2 การเชื่อม... 
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3.1.2  การเชื่อมสัญญาณเครือข่ายความเร็วสูง (Dark Fiber) 
ศทส. มีการเชื่อมสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากศูนย์ข้อมูล (DC) ของ สคร. ซึ่งตั้งรวมอยู่ใน

ศูนย์ข้อมูลของศูนย์เทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง มาที่ท าการ สคร.  
ในปัจจุบัน ณ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  ชั้น 2 และ 3  
ด้วยสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) โดยมีความเร็ว (Bandwidth) มากกว่า 4 Gbps ซึ่งสามารถ 
ใช้งานรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วมีเสถียรภาพ      

 

3.1.3  ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) 
ศทส. ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ความเร็วสูงแก่บุคลากร สคร. บุคลากรภายนอก

ที่มาปฏิบัติราชการใน สคร. ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ประชาชน จ านวน 2 วงจร โดยมีความเร็ว (Bandwidth) มากกว่าวงจรละ 70/50 Mbps 
 

 
 
 

 
 
 
 

3.1.4 ผังแสดงสถาปัตยกรรมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Infrastructure Diagram) 
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/3.1.5 ผังแสดง... 
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3.1.5 ผังแสดงสถาปัตยกรรมระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน (VDI) 
 

 
 

3.2 ข้อมูลด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

 
 
 

/3.2.1 จ านวน... 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส่วนนโยบายและแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส่วนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ฝ่ายอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และความมั่นคงปลอดภัย 

ฝ่ายซอฟแวร์และระบบงาน 

ส่วนบริหารข้อมูลสารสนเทศ 
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3.2.1 จ านวนผู้ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

 

ต าแหน่ง จ านวน (อัตรา) 
ผู้อ านวยการ ศทส. 1 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 1 
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการพิเศษ 1 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 1 
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการ 1 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 
นักบัญชี 1 
พนักงานประจ าส านักงาน 1 

รวมจ านวนบุคลากร 13 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ  เมษายน 2563 

 
 
 
 
 

 

3.3 ข้อมูลด้านมาตรการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
ศทส. มีการจัดท ามาตรการและคู่มือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ เพ่ือเป็นแนวทาง

ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง และมีความปลอดภัย ดังนี้ 
3.3.1  ประกาศ สคร. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
3.3.2 แผนบริหารความต่อเนื่ องในสภาวะวิกฤตด้านสารสนเทศของ สคร.  พ .ศ.  2562  

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 
3.3.3 ประกาศ สคร. เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงนโยบายเว็บไซต์ 

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศ ณ วันที่ 
20 มีนาคม 2562 

3.3.4 คู่มือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่ระบบ Web Portal โดยเข้าไปที่โลโก้ของ ศทส.  ซึ่งจะประกอบด้วยความรู้ด้านไวรัส 

/คอมพิวเตอร์... 
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คอมพิวเตอร์ และคู่มือการใช้งานระบบต่างๆ เช่น วิธีแก้ไข Drive เก็บข้อมูลส่วนตัว (Drive Z : ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ระบบ VDI) หายไป การใช้งานระบบ Wireless Network และข้อมูลทุกระบบที่ให้บริการ เป็นต้น 
 

3.4 ข้อมูลด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 

ล าดับ รายการ จ านวน (เครื่อง) 
 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Personal Computer : PC) 97 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ Thin Client 150 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟฟิก ๑ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 25 
5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ รุ่น HP LaserJet Pro ๔๐๐ ๒๒ 
6. เครื่องสแกนเนอร์ รุ่น Avision AV๑๘๖+ ๑๔ 

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

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
9. Microsoft Windows 10 160 License 

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

 

3.5 ข้อมูลด้านระบบสารสนเทศและการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ระบบสารสนเทศของ สคร. ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท หรือมีจ านวน 32 ระบบ ดังนี้ 

ระบบท่ีด าเนินการใช้งานในปัจจุบัน 

1. ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
1.1  ระบบคอมพิวเตอร์เครื่องลูกข่ายเสมือน (VDI) 
1.2  ระบบ Web Portal 
1.3  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
1.4 ระบบจัดเก็บและบริหารจัดการไฟล์เอกสาร E - Filing 
1.5 ระบบลาราชการ 
1.6 ระบบจองห้องประชุม 
1.7 ระบบจองยานพาหนะ 
1.8 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 

 /ตาราง (ต่อ)... 
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ระบบท่ีด าเนินการใช้งานในปัจจุบัน 
1.9 ระบบพัสดุ 
1.10  ระบบสลิปเงินเดือน 
1.11  ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM) 
1.12  ระบบ E - Mail 
1.13  ระบบติดตามการด าเนินการของโครงการ (Tracking System)  
1.14  ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์  (E - Form) 
1.15  ระบบ Fax Server 

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
2.1  ระบบเว็บไซต์ สคร. (www.sepo.go.th) 
2.2  ระบบเว็บไซต์ GFMIS-SOE (gfmis-soe.sepo.go.th) 

3. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ  
และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (GFMIS-SOE) 

3.1  ระบบฐานข้อมูลการเงินรัฐวิสาหกิจ 
3.2  ระบบการติดตามงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 
3.3  ระบบฐานข้อมูลทั่วไปกิจการรัฐวิสาหกิจ 
3.4  ระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร พนักงาน 
3.5  ระบบฐานข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
3.6 ระบบฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ 
3.7 ระบบฐานข้อมูลการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

4. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยและเครือข่าย 
4.1  ระบบ Antivirus ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
4.2  ระบบ Antivirus ส าหรับผู้ใชง้าน 
4.3  ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ Active Directory 
4.4 ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน Active Directory  
4.5  ระบบ Domain name server 
4.6  ระบบ Dynamic Host Configuration Protocol 
4.7  ระบบ Network Monitoring 
4.8  ระบบจัดเก็บข้อมูลกลาง SAN Storage  

 
 
 
 

/3.6 ข้อมูล... 
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3.6 ข้อมูลด้านอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และผู้ให้บริการเครือข่าย 
 

รายการ 
1. อุปกรณ์เครือข่ายเครือคอมพิวเตอร์ 

1.1  Router 3 ชุด 
1.2  Core Switching 1 ชุด 
1.3  Access Switching 1 ชุด 
1.4  อุปกรณ์ Check Point 1 ชุด  
1.5  Wireless Management 1 ชุด และ Access Point 40 หน่วย 
1.6  อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายไร้สาย (Wireless ISP) 1 ชุด 
1.7  อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายชั้นภายนอก (External Firewall) 1 ชุด 
1.8  อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายส าหรับผู้ใช้งาน (Internal Firewall) 1 ชุด 
1.9  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 

 2. ผู้ให้บริการเครือข่าย 
2.1  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่น้อยกว่า  

7๐/5๐ Mbps 
2.2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ให้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) ความเร็ว 

ไม่น้อยกว่า 4 Gbps 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.7 การวิเคราะห์ ... 
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3.7 การวิเคราะห์ SWOT Analysis ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร.  
 

จุดแข็ง (Strength : S) 

1.  สคร. มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้งาน เพ่ือเป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ 
และระบบเครือข่าย เพื่อให้บุคลากร สคร. สามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
เพ่ือปฏิบัติงานได้จากอุปกรณ์สื่อสาร เคลื่อนที่  (Mobile Device) ที่ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
ไดจ้ากทุกที่ทุกเวลาเวลาอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ปัญหาการระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บุคลากร สคร. สามารถปฏิบัติได้จากที่พัก (Work From 
Home) ได้โดยทันที เพราะมีระบบดิจิทัลรองรับการเข้าถึงและใช้งานแล้ว จึงท าให้บุคลากร สคร. 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนบุคลากร สคร. โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ ให้เข้าร่วมฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าความรู้
และประสบการณ์มาพัฒนาประยุกต์ใช้ภายใน สคร. ได้อย่างเหมาะสม  

 

 

จุดอ่อน (Weakness : W) 

1. ปัจจุบัน สคร. มีที่ตั้งอยู่ที่อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
(SME Bank) ชั้น 2 และ 3 ซึ่งเป็นการเช่าสถานที่ท าการท่ีมีพ้ืนที่ใช้งานจ ากัด ส่งผลให้ไม่สามารถ
จัดท าห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ภายในได้ เนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอและใช้เงินงบประมาณสูง 
ประกอบกับอาจมีแนวโน้มในการย้ายสถานที่ท าการในอนาคต 

2.  การบูรณาการข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานภายใน สคร. ยังไม่ได้จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล  
ครบทุกภารกิจ เนื่องจากความเร่งด่วนในการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการหรือนโยบายของรัฐบาล 
และการไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากร สคร. บางรายการ  
ยังใช้ข้อมูลจากไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บส่วนตัว หรือเอกสารหรือการประสานงาน 
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โอกาส (Opportunities : O) 

1. สคร. เป็นหน่วยงานก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจทั้ง 56 แห่ง  และมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ 
ซึ่งเป็นโอกาสที่สามารถจะผลักดันให้เกิดการจัดท าศูนย์ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ โดยน าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างรัฐวิสาหกิจ เพ่ือบูรณาการข้อมูล  
ด้านผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือภาครัฐมีความเชื่อมโยง 
ในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งาน 

2. สคร. ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละห้าสิบ
ของทุนทั้งหมดและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลส าหรับ สคร.  
ในการน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเสนอนโยบายต่อกระทรวงการคลังและรัฐบาล เพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศในด้านการลงทุนต่อไป  

 

 

อุปสรรค (Threats : T) 

1. ปัจจุบันห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ สคร. อยู่ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง การที่จะด าเนินการติดตั้ งหรือปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ  
และการเข้าที่เพ่ือปฏิบัติงาน จึงต้องขออนุญาตในการด าเนินการตามข้ันตอน 

2. สคร. ยังไม่มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกับระบบภายในของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยตรง  
โดย สคร. เป็นหน่วยงานด้านนโยบายจึงเป็นรูปแบบการขอความร่วมมือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ให้ส่งข้อมูลของหน่วยงานผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น (Application) ของ สคร. และก าหนดให้เป็น 
ส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การคิดคะแนนผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย ข้อมูลการเงินรัฐวิสาหกิจ 
ข้อมูลงบลงทุนรั ฐวิสาหกิจ  ข้อมูลทั่ ว ไปกิจการรัฐวิสาหกิจ  ข้อมูลผู้บริหาร พนักงาน  
ข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ และข้อมูลทั่วไป ประกอบกับความแตกต่างของข้อมูลสารสนเทศ 
ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ ง จึงท าให้ข้อมูลล่าช้าไม่ เป็นปัจจุบัน และอาจเกิด 
ความผิดพลาดระหว่างการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ (Human Error) ซึ่งต้องใช้เวลา 
ในการด าเนินการพัฒนาความร่วมมือต่อไปในอนาคต 
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แผนภูมิผลการวิเคราะห์  
SWOT Analysis 

จุดแข็ง 

จุดอ่อน 

โอกาส 

อุปสรรค 

กรอบการวิเคราะห์ 

ภาพรวม สคร. 
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ส่วนที่ 4 
โครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

 

4.1 โครงการที่จัดท าเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
4.1.1  โครงการจ้างเหมาระบบอินเตอร์เน็ตของ สคร. 

(1) ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) งบประมาณ 

วงเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
(3) ความสอดคล้อง 

(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5) แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล สคร.       

    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 
การเข้าถึงด้วย Mobile Device  

 (3.6) กลยุทธ์ ศทส.  
    จัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งาน 
(4)  วัตถุประสงค์ 

จัดหาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตแก่บุคลากรของ สคร. 
และประชาชนทั่วไป 

(5) เป้าหมาย 
 เพ่ือให้บุคลากร สคร. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ที่พร้อมใช้งาน

และสามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. ให้ทันสมัย มีเสถียรภาพ 
ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการใช้งาน 

 
 

/(6) ประโยชน์... 
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(6) ประโยชน์ 
 ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศแก่บุคลากรของ สคร. และประชาชนทั่วไป  

ให้สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  (7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖1 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน ๑ คือ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                              . 
ระดับคะแนน ๒ คือ ขออนุมัติโครงการ                                                                                    . 
ระดับคะแนน ๓ คือ จัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                         . 
ระดับคะแนน ๔ คือ ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน                                                           .      
ระดับคะแนน ๕ คือ ตรวจรับงาน                                                                                          .                                                                                           

  (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.1.2 โครงการ... 
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 4.1.2  โครงการจ้างผู้ให้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) ของ สคร. 
(1) ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) งบประมาณ 

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

(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5) แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล สคร.       

    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 
การเข้าถึงด้วย Mobile Device 

(3.6)  กลยุทธ์ ศทส.  
    จัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งาน 

(4)  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดหาผู้ ให้บริการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง  (Dark Fiber) เพ่ือเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สคร. ระหว่างอาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank Tower) ชั้น 2 และอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 (5) เป้าหมาย 
 เพ่ือให้บุคลากร สคร. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ที่พร้อมใช้งาน

และสามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. ให้ทันสมัย มีเสถียรภาพ 
ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการใช้งาน 

(6) ประโยชน์ 
 ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศแก่บุคลากรของ สคร. และประชาชนทั่วไป  

สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
/(7) ตัวช้ีวัด... 
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แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

  (7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖1 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน ๑ คือ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                              . 
ระดับคะแนน ๒ คือ ขออนุมัติโครงการ                                                                                    . 
ระดับคะแนน ๓ คือ จัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                         . 
ระดับคะแนน ๔ คือ ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน                                                           .      
ระดับคะแนน ๕ คือ ตรวจรับงาน                                                                                          .                                                                                           

  (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.1.3 โครงการ... 
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 4.1.3  โครงการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ของ สคร. 
(1) ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) งบประมาณ 

วงเงิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) 
(3) ความสอดคล้อง 

(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5) แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 
การเข้าถึงด้วย Mobile Device 

(3.6)  กลยุทธ์ ศทส.  
 จัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งาน 

(4)  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือบ ารุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ของ สคร. 

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

(5) เป้าหมาย 
 เพ่ือให้บุคลากร สคร. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ครือข่าย และซอฟต์แวร์ ที่พร้อมใช้งาน

และสามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. ให้ทันสมัย มีเสถียรภาพ 
ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการใช้งาน 

 
 
 

/(6) ประโยชน์ ... 
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(6) ประโยชน์ 
 มีผู้ ให้บริการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย  

และซอฟต์แวร์ของ สคร. ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน สคร.  
ทุกระดับอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงด าเนินการทดสอบกู้คืนระบบสารสนเทศ เพ่ือให้การใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สคร. มีความพร้อมในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง หากระบบ 
เกิดเหตุฉุกเฉิน ระบบขัดข้อง หรือข้อมูลเกิดการสูญหาย โดยสามารถกู้คืนข้อมูลต่างๆ กลับมาใช้ได้โดยเร็ว 

  (7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖1 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน ๑ คือ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                              . 
ระดับคะแนน ๒ คือ ขออนุมัติโครงการ                                                                                    . 
ระดับคะแนน ๓ คือ จัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                         . 
ระดับคะแนน ๔ คือ ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน                                                           .      
ระดับคะแนน ๕ คือ ตรวจรับงาน                                                                                          .                                                                                           

  (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

/4.1.4 โครงการ... 
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 4.1.4  โครงการสัมมนา SEPO 4.0+ Inspiration Talk  
(1) ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) งบประมาณ 

วงเงิน 34,000 บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
(3) ความสอดคล้อง 

(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(3.6)  กลยุทธ์ ศทส.  

   พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและส่งเสริม 
การพัฒนานวัตกรรม 

 (4) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร สคร. และบุคลากรรัฐวิสาหกิจ  ในการสร้างสรรค์

นวัตกรรม เกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้พัฒนากระบวนการคิดและมีประสบการณ์จริงในการสร้างสรรค์ 
  (5) เป้าหมาย 
 บุคลากร สคร. มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(6) ประโยชน์ 
 บุคลากร สคร. และบุคลากรรัฐวิสาหกิจมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้น 

และสามารถน าความรู้ความเข้าใจมาพัฒนานวัตกรรมที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจได้ 
 
 
 

/(7) ตัวช้ีวัด... 
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  (7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖1 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ - - - - ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด      
ระดับคะแนน ๕ คือ ด าเนินการจัดกิจกรรมได้แล้วเสร็จ                                                                 .                                                                                                                               
  (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

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. ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ             
2. ก าหนดหัวข้อและวิทยากร และ
ประชาสมัพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไดร้บัทราบ  

            

3. ด าเนินการอบรม             
4. รายงานผลการอบรม             

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/4.1.5 การซักซ้อม... 
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4.1.5 การซักซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและทดสอบการส ารองและกู้คืนระบบสารสนเทศ  
(1) ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) งบประมาณ 

ไม่ใช้เงินงบประมาณ    
(3) ความสอดคล้อง 

(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
(3.3) แผน Digital MOF  

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.6) กลยุทธ์ ศทส. 
   พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและส่งเสริม 

การพัฒนานวัตกรรม  
(4)  วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความต่อเนื่องในการด าเนินงาน  ในกรณี 
ที่ระบบสารสนเทศเกิดเหตุฉุกเฉิน ขัดข้อง หรือข้อมูลเกิดการสูญหาย ให้สามารถกู้คืนและน ากลับมาใช้งาน 
ได้โดยเร็ว 

(5) เป้าหมาย 
 สคร. มีระบบที่สามารถให้บริการแก่บุคลากร สคร. ได้ แม้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

(6) ประโยชน์ 
 ระบบสารสนเทศของ สคร. สามารถให้บริการแก่บุคลากร สคร. และให้บริการข้อมูล

ข่าวสารแก่ผู้สนใจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
 
 
 

/(7) ตัวช้ีวัด... 
 



- ๓๗ - 
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  (7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖1 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ - - - - ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน ๕ คือ ด าเนินการจัดกิจกรรมและรายงานผลได้แล้วเสร็จ                                               .                                                                                       

  (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

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. คัดเลือกระบบสารสนเทศส าหรับการทดสอบ             
2. แจ้งเตรียมการทดสอบตอ่รองผู้อ านวยการ สคร. 
หรือที่ปรึกษา ที่ก ากบัดูแล ศทส. ใหร้ับทราบ 

            

3. ด าเนินการทดสอบตามแผนท่ีก าหนดไว ้             
4. รายงานผลการทดสอบต่อรองผู้อ านวยการ สคร. 
หรือที่ปรึกษา ที่ก ากบัดูแล ศทส. ใหร้ับทราบ 

            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.1.6 โครงการ... 
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4.1.6  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE  

 (1) ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (2) งบประมาณ 
  วงเงิน ๓๘๐,๙๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 (3) ความสอดคล้อง 
(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 
    การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(3.6)  กลยุทธ์ ศทส.  
   พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริม 

การพัฒนานวัตกรรม 
(4)  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร สคร. และบุคลากรรัฐวิสาหกิจ  ในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้พัฒนากระบวนการคิดและมีประสบการณ์จริงในการสร้างสรรค์ 

(5) เป้าหมาย 
 เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจในระบบงาน GFMIS-SOE และสามารถ

น าส่งข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา                                                         
 (6) ประโยชน์ 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจในระบบงาน GFMIS-SOE มากยิ่งขึ้น  

ทั้งในเรื่องการน าส่งข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน 

 
 

/(7) ตัวช้ีวัด...  
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  (7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖1 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ - - - - ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน ๑ คือ ขออนุมัติโครงการ                                                                                    . 
ระดับคะแนน ๒ คือ -                                                           . 
ระดับคะแนน ๓ คือ จัดฝึกอบรมรัฐวิสาหกิจ                                                                            . 
ระดับคะแนน ๔ คือ -                                                                                               .    
ระดับคะแนน ๕ คือ รายงานผลการจัดฝึกอบรม                                                                        ..                                                                 

 (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖1 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.
พ. 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขออนุมัติโครงการ                         
ติดต่อสถานท่ีการฝึกอบรม                         
จัดเตรียมเอกสารการ
ฝึกอบรม 

                        

จัดฝึกอบรม สคร./
รัฐวิสาหกิจ 

                        

รายงานผลการจดัฝึกอบรม                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.2 โครงการ... 
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4.2 โครงการที่จ าเป็นต้องจัดหาและพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  4.2.1 โครงการทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายช้ันภายในของ สคร. 

(1) ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) งบประมาณ 

วงเงิน 1,980,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
(3) ความสอดคล้อง 

(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 
การเข้าถึงด้วย Mobile Device 

  (3.6) กลยุทธ์ ศทส. 
   (3.6.1) จัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งาน 
   (3.6.2) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(4)  วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายเดิมแบบ Appliance ชนิด Stateful 
Inspection Firewall ส าหรับป้องกันระบบเครือข่ายชั้นภายใน (Internal firewall) ในการป้องกันการเข้าถึง 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ สคร. ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของ สคร. มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถให้บริการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สคร.  
ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ 

(5) เป้าหมาย 
 เพ่ือให้ สคร. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนอง 

ความต้องการใช้งาน 
 

/(6) ประโยชน์ ... 
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(6) ประโยชน์ 
 สคร. มีอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายชั้นภายในของ สคร.  โดยสามารถท าหน้าที่ตรวจจับ 

การบุกรุกระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สคร. ได้หลายรูปแบบ เช่น DDoS, Teardrop Attack,  
และ Land Attack เป็นต้น ซึ่งมีความเหมาะสมกับสถานการณ์การคุกคามไซเบอร์ในปัจจุบันได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

 (7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖1 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน ๑ คือ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                              . 
ระดับคะแนน ๒ คือ ขออนุมัติโครงการ                                                                                    . 
ระดับคะแนน ๓ คือ จัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                         . 
ระดับคะแนน ๔ คือ ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน                                                           .      
ระดับคะแนน ๕ คือ ตรวจรับงาน                                                                                          .                                                                                           

  (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/4.2.2 โครงการ... 
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4.2.2  โครงการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ -รัฐวิสาหกิจ 
(GFMIS-SOE) ด้านฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐและการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

(1) ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) งบประมาณ 

วงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)    
(3) ความสอดคล้อง 

(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลตามภารกิจของ สคร. รองรับการบูรณาการข้อมูล 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 

  (3.6) กลยุทธ์ ศทส. 
   เพ่ิมประสิทธิภาพฐานข้อมูลรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ

และเอกชน 
 (4) วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ สคร. มีฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ ข้อมูลการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
และข้อมูลรัฐวิสาหกิจที่เพียงพอ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถออกรายงานเพ่ือใช้ในการตัดสินใจส าหรับ
ผู้บริหารกระทรวงการคลัง ผู้บริหาร สคร. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรองรับ 
การเปิดเผยข้อมูล (Open data) และการบูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยงการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

 
 
 
 

/(5) เป้าหมาย... 
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(5) เป้าหมาย 
 สคร. มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(6) ประโยชน์ 

 สคร. มีระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารกระทรวงการคลัง 
ผู้บริหาร สคร. เพ่ือเสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ ซึ่งจะเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของ สคร. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 (7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖1 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน ๑ คือ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                              . 
ระดับคะแนน ๒ คือ ขออนุมัติโครงการ                                                                                    . 
ระดับคะแนน ๓ คือ จัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                         . 
ระดับคะแนน ๔ คือ ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน                                                           .      
ระดับคะแนน ๕ คือ ตรวจรับงาน                                                                                          .        
                                                                                    

  (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

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

 
 

 
 

 
 

/4.2.3 โครงการ... 
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  4.2.3  โครงการยกระดับแพลตฟอร์มเพื่อการสนับสนุนบริหารการจัดการภายในของ สคร. 
(1) ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) งบประมาณ 

ไม่ใช้เงินงบประมาณ    
(3) ความสอดคล้อง 

(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.6) กลยุทธ์ ศทส. 

   พัฒนาและปรังปรุงแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายใน (Back Office Platform) 
เพ่ือสนับสนุนกระบวนการท างานให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ใช้งานง่าย และมีความรวดเร็ว 

 (4) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในของ สคร. โดยการจัดท าแบบอิเล็กทรอนิกส์

ฟอร์มส าหรับเอกสารที่ใช้ร่วมกัน เพ่ือลดกระบวนการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร สคร.  

  (5) เป้าหมาย 
 สคร. สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาลดกระบวนการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
 
 
 
 

/(6) ประโยชน์... 
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(6) ประโยชน์ 
  สคร. มีรูปแบบแบบอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์มกลาง (E-form) ไม่น้อยกว่า 12 แบบฟอร์ม  

เช่น หนังสือเชิญประชุมรับฟังวิสัยทัศน์และนโยบายและแผนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (Vision Meeting) 
หนังสือเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Position Paper : PP) 
หนังสือเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Pre Position 
Paper : PPP) หนังสือแจ้งรัฐวิสาหกิจลงนามในร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (MOU) 
หนังสือส่งบันทึกข้อตกลงให้รัฐวิสาหกิจ หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างจังหวัดและต่างประเทศ หนังสือ
ขอเบิกเงินค่าตอบแทนล่วงเวลา หนังสือขอเบิกค่าเบี้ยประชุม และเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

(7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖1 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ - - ๓ - ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด. 
ระดับคะแนน ๓ คือ ด าเนินการพัฒนาแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้มากกว่า 6 แบบฟอร์ม                         .                                                                                          
ระดับคะแนน ๕ คือ ด าเนินการพัฒนาแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้มากกว่า 12 แบบฟอร์ม                       .                                                                                         

  (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

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. ด าเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มที่พัฒนา 
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
จ านวน 6 แบบฟอร์ม 

            

2. น าเสนอผู้บรหิาร สคร. เห็นชอบ  
เพื่อใช้งานอย่างเป็นทางการ 

            

3. พัฒนาแบบฟอร์มเพิม่เตมิในครึง่หลัง
ปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 6 แบบฟอร์ม 

            

4. น าเสนอผู้บรหิาร สคร. เห็นชอบ  
เพื่อใช้งานอย่างเป็นทางการ 

            

 
 
 
 
 
 

/4.3 โครงการ... 
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4.3 โครงการที่จ าเป็นต้องจัดหาและพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 4.3.1 โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน 

(1) ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) งบประมาณ 

วงเงิน 18,100,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)    
(3) ความสอดคล้อง 

(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 
การเข้าถึงด้วย Mobile Device 

  (3.6) กลยุทธ์ ศทส. 
   จัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ที่พร้อมใช้งาน 

 (4) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน 

ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิม ปี ๒๕๕๔                                                                                                                      

  (5) เป้าหมาย 
 เพ่ือให้บุคลากร สคร. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ที่พร้อมใช้งาน

และสามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. ให้ทันสมัย มีเสถียรภาพ 
ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการใช้งาน 

 
 
 

/(6) ประโยชน์... 
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(6) ประโยชน์ 
  ระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ของ สคร. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ที่ใช้บริหารจัดการระบบอย่างเสถียรภาพ เจ้าหน้าที่ สคร. สามารถเข้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖2 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน ๑ คือ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                              . 
ระดับคะแนน ๒ คือ ขออนุมัติโครงการ                                                                                    . 
ระดับคะแนน ๓ คือ จัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                         . 
ระดับคะแนน ๔ คือ ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน                                                           .      
ระดับคะแนน ๕ คือ ตรวจรับงาน                                                                                          .                                                       

  (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ               
2. จัดท าขอบเขตงาน (TOR)               
3. จัดจ้างและลงนามสญัญา               
4. ด าเนินการตามสญัญา               
5. ตรวจรับงาน               

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

/4.3.2 โครงการ... 



- ๔๘ - 
 

แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 4.3.2 โครงการจัดหาระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังการท างานของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(1) ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) งบประมาณ 

วงเงิน 3,000,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)    
(3) ความสอดคล้อง 

(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ
การเข้าถึงด้วย Mobile Device 

  (3.6) กลยุทธ์ ศทส. 
   เฝ้ าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์  ด้ วยระบบบริหารจัดการ ควบคุม  
และการป้องกันเครือข่าย สคร.  

(4)  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดหาระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังการท างานของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงรุก เพ่ือให้ระบบสารสนเทศ
ของ สคร. สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและม่ันคงปลอดภัย                                                                                                                     

  (5) เป้าหมาย 
 ระบบสารสนเทศของ สคร. สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

/(6) ประโยชน์... 
 



- ๔๙ - 
 

แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

(6) ประโยชน์ 
 สคร. สามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเชิงรุก เพ่ือที่จะให้ระบบ

สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง  และมั่นคงปลอดภัย โดยมีระบบในการเฝ้าระวัง 
เพ่ือตรวจสอบจ านวน 2 ระบบ ซึ่งท าหน้าที่เฝ้าระวังเพ่ือตรวจสอบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
จ านวน 30 เครื่อง และอุปกรณ์สารสนเทศประมาณ 20 อุปกรณ์ พร้อมแจ้งเตือนในกรณีท่ีระบบเกิดปัญหา  

(7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖2 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน ๑ คือ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                              . 
ระดับคะแนน ๒ คือ ขออนุมัติโครงการ                                                                                    . 
ระดับคะแนน ๓ คือ จัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                         . 
ระดับคะแนน ๔ คือ ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน                                                           .      
ระดับคะแนน ๕ คือ ตรวจรับงาน                                                                                          .                                                       
  (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ               
2. จัดท าขอบเขตงาน (TOR)               
3. จัดจ้างและลงนามสญัญา               
4. ด าเนินการตามสญัญา               
5. ตรวจรับงาน               

 
  

 
 
 
 
 
 

/4.3.3 โครงการ... 
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แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 4.3.3 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการภายในของ สคร. ด้วยระบบดิจิทัล 
(1) ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) งบประมาณ 

วงเงิน 10,000,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)   
(3) ความสอดคล้อง 

(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.6) กลยุทธ์ ศทส. 

   พัฒนาและปรังปรุงแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายใน (Back Office Platform) 
เพ่ือสนับสนุนกระบวนการท างานให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ใช้งานง่าย และมีความรวดเร็ว 

(4)  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Web Portal ของ สคร. ให้รองรับและเชื่อมโยง

ระหว่างระบบต่างๆ ที่มีเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน และสามารถบูรณาการข้อมูลและเอกสารต่างๆ ระหว่าง
หน่วยงานภายใน สคร. ให้เป็นระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ                                                                                                                     

  (5) เป้าหมาย 
 สคร. มีระบบบริหารจัดการภายในที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

(6) ประโยชน์ 
 สคร. มีระบบ Web Portal ที่ทันสมัย มีเสถียรภาพ และเป็นการยกระดับกระบวนการท างาน

ให้เป็นระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยการเชื่อมโยงระหว่างระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายใน 
สคร. (Intranet) และข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน 

 
/(7) ตัวช้ีวัด... 

 



- ๕๑ - 
 

แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

(7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖2 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน ๑ คือ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                              . 
ระดับคะแนน ๒ คือ ขออนุมัติโครงการ                                                                                    . 
ระดับคะแนน ๓ คือ จัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                         . 
ระดับคะแนน ๔ คือ ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน                                                           .      
ระดับคะแนน ๕ คือ ตรวจรับงาน                                                                                          .                                                       
  (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ               
2. จัดท าขอบเขตงาน (TOR)               
3. จัดจ้างและลงนามสญัญา               
4. ด าเนินการตามสญัญา               
5. ตรวจรับงาน               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.3.4 โครงการ... 



- ๕๒ - 
 

แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

  4.3.4 โครงการพัฒนาระบบศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สคร. (Learning Innovation Center) 
(1) ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) งบประมาณ 

วงเงิน 5,000,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)   
(3) ความสอดคล้อง 

(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.6) กลยุทธ์ ศทส. 

   ศักยภาพบุคลากรในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม 
(4)  วัตถุประสงค์ 

   (4.1) เพ่ือพัฒนาระบบศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้  และระบบองค์ความรู้  (Knowledge 
Management Portal) ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของ สคร. 
 (4.2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึงได้
สะดวก ทุกท่ีทุกเวลา                                                                                                                    

  (5) เป้าหมาย 
 สคร. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และบุคลากร สคร. 

สามารถเข้าถึงศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
(6) ประโยชน์ 

 สคร. มีศูนย์กลางส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และการถ่ายทอดทักษะ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายใน สคร. ในรูปแบบออนไลน์ เป็นการส่งเสริม 
และสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Management System) เพ่ือเป็นการยกระดับความรู้
ความสามารถบุคลากร สคร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

/(7) ตัวช้ีวัด... 
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(7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖2 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน ๑ คือ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                              . 
ระดับคะแนน ๒ คือ ขออนุมัติโครงการ                                                                                    . 
ระดับคะแนน ๓ คือ จัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                         . 
ระดับคะแนน ๔ คือ ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน                                                           .      
ระดับคะแนน ๕ คือ ตรวจรับงาน                                                                                          .                                             
   (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ               
2. จัดท าขอบเขตงาน (TOR)               
3. จัดจ้างและลงนามสญัญา               
4. ด าเนินการตามสญัญา               
5. ตรวจรับงาน               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.3.5 โครงการ... 
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  4.3.5  โครงการเช่าบริการระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สคร. ประจ าปี พ.ศ. 2562 
(1) ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) งบประมาณ 

วงเงิน 335,000 บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
(3) ความสอดคล้อง 

(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 
การเข้าถึงด้วย Mobile Device 

  (3.6) กลยุทธ์ ศทส. 
   จัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ที่พร้อมใช้งาน 
  

(4)  วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือเช่าระบบให้บริการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ที่สามารถจัดการเอกสาร การติดต่อสื่อสาร  
การแบ่งปันและการใช้ข้อมูลร่วมกัน เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และคล่องตัว รวมถึงช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆ                                                                                                                    

  (5) เป้าหมาย 
 สคร. มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

/(6) ประโยชน์... 
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(6) ประโยชน์ 
 สคร. มีระบบส าหรับการให้บริการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 (6.1)  บุคลากร สคร. สามารถใช้งานระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานส าหรับจัดเก็บไฟล์ข้อมูล

และเอกสารต่างๆ รวมถึงสามารถเข้าถึงและแบ่งปัน (Share) ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั้งแบบออนไลน์ 
(Online) และออฟไลน์  (Offline) ข้อมูลมีความปลอดภัย ลดปัญหาไฟล์หาย หรือไฟล์หลายเวอร์ชั่น 
ทีไ่ม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได ้

 (6.2)  บุคลากร สคร. สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานงาน 
และนัดหมายผ่านระบบออนไลน์พร้อมทั้งแจ้งเตือนการนัดหมายดังกล่าวได้ ทั้งขณะปฏิบัติงานภายในและ
ภายนอกองค์กร รวมถึงสามารถเข้าร่วมประชุมในลักษณะ VDO Conference  

 (6.3)  บุคลากร สคร. สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างแท้จริง ในลักษณะการปฏิบัติงาน
พร้อมกันบนไฟล์เอกสารเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการหารืองานภายใน สคร. ลดปริมาณการส่ง
หนังสือราชการภายในส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รวมถึงค่าลิขสิทธิ์
ของโปรแกรมต่างๆ  

 (6.4)  สคร. สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
รวมถึงค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าลิขสิทธิ์ของโปรแกรมต่างๆ และค่ากระดาษและหมึกพิมพ์                                        

(7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖2 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน ๑ คือ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                              . 
ระดับคะแนน ๒ คือ ขออนุมัติโครงการ                                                                                    . 
ระดับคะแนน ๓ คือ จัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                         . 
ระดับคะแนน ๔ คือ ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน                                                           .      
ระดับคะแนน ๕ คือ ตรวจรับงาน                                                                                          .  
 
 
 
 
 
 

/(8) แผนงาน... 
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  (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ               
2. จัดท าขอบเขตงาน (TOR)               
3. จัดจ้างและลงนามสญัญา               
4. ด าเนินการตามสญัญา               
5. ตรวจรับงาน               

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.3.6 การจัดท า... 



- ๕๗ - 
 

แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

4.3.6 การจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติสารสนเทศของ สคร. ในด้านต่างๆ 
(1) ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) งบประมาณ 

ไม่ใช้เงินงบประมาณ    
(3) ความสอดคล้อง 

(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.6) กลยุทธ์ ศทส. 

   พัฒนาและปรังปรุงแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายใน (Back Office Platform) 
เพ่ือสนับสนุนกระบวนการท างานให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ใช้งานง่าย และมีความรวดเร็ว  

 (4) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ สคร. มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

ซึ่งมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพ่ือให้การด าเนินการใดๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงาน
ของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐมีความม่ันคงปลอดภัยและเชื่อถือได้  

  (5) เป้าหมาย 
 สคร. เป็นหน่วยงานที่มีความม่ันคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(6) ประโยชน์ 
 สคร. มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มีแผนการส ารอง

ข้อมูลระบบสารสนเทศ แผนการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) 
และแผนการบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ และมีแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินที่สามารถเชื่อมโยง 
ถึงตัวบุคคลได้  

 
/(7) ตัวช้ีวัด... 
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 (7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖1 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ - - ๓ - ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน ๓ คือ จัดท าร่างประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ด้านสารสนเทศ และเสนอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ความเห็นชอบได้ตามระยะเวลา  
ที่ก าหนด                                                                                                                      ..      
ระดับคะแนน ๕ คือ จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต 
ด้านสารสนเทศ และนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ และเผยแพร่  
ให้บุคลากร สคร. ทราบได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด                                                                   .                                                                                                                                                           

  (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

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. การจดัท านโยบายและแนวปฏบิัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ  
และนโยบายและแนวปฏิบตัิในการจัดท า
แผนการส ารองข้อมูลระบบสารสนเทศ 

            

1.1 จัดท าร่างประกาศและน าเสนอร่าง
ประกาศต่อคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
อย่างไม่เป็นทางการ 

            

1.2 น าเสนอร่างประกาศต่อผู้อ านวยการ สคร. 
เพื่อน าส่งใหค้ณะกรรมการธรุกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
อย่างเป็นทางการ 

            

1.3 น าเสนอร่างประกาศต่อผู้อ านวยการ สคร. 
ประกาศใช้งาน ภายหลังจากคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ความเห็นชอบ 
และเผยแพร่ให้บุคลากร สคร. ไดร้บัทราบ 

            

 
 
 
 
 

/ตาราง (ต่อ)... 
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กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. การจดัท านโยบายและแนวปฏบิัติ 
ในการจดัท าแผนการบรหิารความตอ่เนื่อง 
ในสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) 
ด้านสารสนเทศ และนโยบายและแนวปฏิบัต ิ
ในการจัดท าแผนการบรหิารความเสี่ยง 
ด้านสารสนเทศ พร้อมด้วยนโยบาย 
และแนวปฏิบตัิในการจดัท าแผนเตรียม 
ความพร้อมกรณีฉุกเฉินท่ีสามารถเช่ือมโยง 
ถึงตัวบุคคลได ้

            

2.1 จดัท าร่างประกาศน าเสนอร่างประกาศ
ต่อผู้อ านวยการ สคร. ประกาศใช้งาน 

            

2.2 เผยแพร่ให้บุคลากร สคร. ไดร้ับทราบ             

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.4 โครงการ... 
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4.4 โครงการที่จ าเป็นต้องจัดหาและพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 4.4.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Thin Client ทดแทนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมติดตั้ง 

(1) ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) งบประมาณ 

วงเงิน 2,๑00,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)    

(3) ความสอดคล้อง 
(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 
การเข้าถึงด้วย Mobile Device 

  (3.6) กลยุทธ์ ศทส. 
   จัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ที่พร้อมใช้งาน 

(4)  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อทดแทนของเดิมบางส่วนที่ประสิทธิภาพลดลง 

และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้สามารถรองรับภารกิจงานที่เพ่ิมข้ึน และเพียงพอกับการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร สคร. จ านวน ๑๐๕ เครื่อง                                                                                                                      

  (5) เป้าหมาย 
 บุคลากร สคร. มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเพียงพอกับการใช้งาน 

(6) ประโยชน์ 
  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ สคร. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถก ากับดูแล

รัฐวิสาหกิจได้อย่างความถูกต้อง สามารถน าเงินรายได้เข้าสู่คลังได้ตามเป้าหมาย 
 

/(7) ตัวช้ีวัด... 
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(7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖3 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน ๑ คือ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                              . 
ระดับคะแนน ๒ คือ ขออนุมัติโครงการ                                                                                    . 
ระดับคะแนน ๓ คือ จัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                         . 
ระดับคะแนน ๔ คือ ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน                                                           .      
ระดับคะแนน ๕ คือ ตรวจรับงาน                                                                                          .                                                       

  (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

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. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ             

2. ขออนุมัติโครงการ             

3. จัดซื้อ/จัดจ้าง             

4. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน             

5. ตรวจรับงาน             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.4.2 โครงการ... 
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 4.4.2 โครงการจัดหาระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังการท างานของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(1) ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) งบประมาณ 

วงเงิน 3,000,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)    
(3) ความสอดคล้อง 

(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 
การเข้าถึงด้วย Mobile Device 

  (3.6) กลยุทธ์ ศทส. 
   เฝ้ าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์  ด้ วยระบบบริหารจัดการ ควบคุม  
และการป้องกันเครือข่าย สคร. 

 (4) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดหาระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังการท างานของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงรุก เพ่ือให้ระบบสารสนเทศ
ของ สคร. สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและม่ันคงปลอดภัย                                                                                                                      

  (5) เป้าหมาย 
 สคร. มีระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังการท างานของอุปกรณ์ และเครือข่ายที่สามารถ

ให้บริการบุคลากร สคร. ที่มีประสิทธิภาพ 
 
 

/(6) ประโยชน์... 
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(6) ประโยชน์ 
  สคร. สามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเชิงรุก เพ่ือที่จะให้ระบบสามารถ

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

(7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖3 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน ๑ คือ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                              . 
ระดับคะแนน ๒ คือ ขออนุมัติโครงการ                                                                                    . 
ระดับคะแนน ๓ คือ จัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                         . 
ระดับคะแนน ๔ คือ ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน                                                           .      
ระดับคะแนน ๕ คือ ตรวจรับงาน                                                                                          .                                                       

  (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

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. ขอความเห็นชอบโครงการและ
งบประมาณ 

            

2. จัดท าขอบเขตงาน (TOR)             

3. จัดจ้างและลงนามสัญญา             

4. ด าเนินการตามสัญญา             

5. ตรวจรับงาน             

 
 

 
 
 
 
 

/4.4.3 โครงการ... 
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 4.4.3 โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล       
(Digital Transformation) เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ 

(1) ผู้รับผิดชอบ 
  กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 
  กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 
  กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) งบประมาณ 
  วงเงิน 33,425,300 บาท (สามสิบสามล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)  

(2.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน 6,685,๑๐๐ บาท (หกล้านหกแสนแปดหมื่น 
ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

(2.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๒6,740,๒๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่น
สองร้อยบาทถ้วน)   

(3) ความสอดคล้อง 
(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 
การเข้าถึงด้วย Mobile Device 

  (3.6) กลยุทธ์ ศทส. 
   เพ่ิมประสิทธิภาพฐานข้อมูลรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 
 
 

/(4) วัตถุประสงค์... 
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(4)  วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ ในปัจจุบัน 
และที่ควรจะมีในอนาคต ส าหรับการวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจรายแห่ง รายสาขา และภาพรวม และเพ่ือพัฒนาระบบ 
การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (Data Analytics) ส าหรับการก าหนดนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงแนวทางการก ากับดูแลและประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และระบบการบริหาร
จัดการดิจิทัล (Digital Transformation) เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของรัฐวิสาหกิจ 
 (5) เป้าหมาย 

 สคร. มีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบการบริหารจัดการดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจรายแห่ง รายสาขา และภาพรวม เพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน 
และสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ สคร. 

(6) ประโยชน์ 
 (6.1) เกิดการสร้างคุณค่าจากข้อมูลภายในของรัฐวิสาหกิจและข้ามรัฐวิสาหกิจ  

เพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของรัฐวิสาหกิจ 
 (6.2)  บุคลากรของ สคร. สามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (Data Analytics)  

ได้อย่างรวดเร็ว แม่นย าและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถน าเสนอนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงแนวทางการก ากับดูแลและประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
กับรัฐวิสาหกิจรายแห่ง รายสาขา และภาพรวม       

(7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖3 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน ๑ คือ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                              . 
ระดับคะแนน ๒ คือ ขออนุมัติโครงการ                                                                                    . 
ระดับคะแนน ๓ คือ จัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                         . 
ระดับคะแนน ๔ คือ ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน                                                           .      
ระดับคะแนน ๕ คือ ตรวจรับงาน                                                                                          .                                                       
   
 
 

/(8) แผนงาน... 
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  (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

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. แผนปฏิบัติการด าเนินโครงการ  
และแผนการจัดฝึกอบรมของโครงการ 

            

2. รายงานการจัดท าแนวทางในการ
วิเคราะห์การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
รายแห่ง 

            

3. รายงานการวิเคราะห์การด าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๒๐ แห่ง 

            

4. รายงานการวิเคราะห์การด าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๒๑ แห่ง 

            

5. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
หน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก 

            

๖. พัฒนาระบบ Data Warehouse             

7. พัฒนาระบบ Big Data             

๘. พัฒนาระบบ Reports และ Analytics             

๙. พัฒนาระบบ Predictive             

๑๐. ฝึกอบรมการใช้งานในระดับ
ผู้บริหาร ผู้ใช้งาน (User) และผู้ดูแล
ระบบ (Admin) พร้อมเอกสาร 
การฝึกอบรม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.4.4 การจัดท า... 
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 4.4.4 การจัดท าอินโฟกราฟฟิก SEPO Digital Policy and Guideline 
(1) ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ   
(3) ความสอดคล้อง 

(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลตามภารกิจของ สคร. รองรับการบูรณาการข้อมูล 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูล (Open Data)     

  (3.6) กลยุทธ์ ศทส. 
   พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรม 
  (4)  วัตถุประสงค์ 

  (4.1)  เพ่ือให้บุคลากร สคร. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมและเห็นความส าคัญของการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

  (4.2) เพ่ือให้บุคลากร สคร. มีความรู้ความเข้าใจการลงทะเบียนใช้งานของระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนรหัสผ่าน และข้อปฏิบัติของผู้ใช้งานในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิก 

 (5) เป้าหมาย 
 บุคลากร สคร. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
 

 
/(6) ประโยชน์... 
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(6) ประโยชน์ 
  บุคลากร สคร. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยด้านสารสนเทศ และข้อปฏิบัติของผู้ใช้งาน 
(7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 

 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖3 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ - - - - ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน ๕ คือ จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
เสนอผู้อ านวยการ สคร. ให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด                                                                                                                         
  (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

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. จัดท ารา่งอินโฟกราฟฟิกภาพรวม 
ของประกาศ สคร.ฯ 

            

2. จัดท ารา่งอินโฟกราฟฟิกข้ันตอน 
การลงทะเบยีนและการเข้าใช้งาน 

            

3. เสนอขออนุมตัิและเผยแพร่ให้แก่บุคลากร 
สคร. ได้รับทราบ 

            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.4.5 โครงการ... 
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 4.4.5 การซักซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและทดสอบการส ารองและกู้คืนระบบสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

(1) ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ   
(3) ความสอดคล้อง 

(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 
การเข้าถึงด้วย Mobile Device 

  (3.6) กลยุทธ์ ศทส. 
   เฝ้ าระวั งและรั บมื อภั ยคุ กคามไซเบอร์  ด้ วยระบบบริหารจั ดการ ควบคุ ม  
และการป้องกันเครือข่าย สคร. 
  (4)  วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความต่อเนื่องในการด าเนินงาน  ในกรณีที่ 
ระบบสารสนเทศเกิดเหตุฉุกเฉิน ขัดข้อง หรือข้อมูลเกิดการสูญหาย ให้สามารถกู้คืนและน ากลับมาใช้งานได้
โดยเร็ว 

 (5) เป้าหมาย 
 ระบบสารสน เทศของ  สคร .  สามารถให้บริ การแก่บุ คลากร ได้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 

และมีประสิทธิภาพ  
(6) ประโยชน์ 

  ระบบสารสนเทศของ สคร. สามารถให้บริการแก่บุคลากร สคร. และให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้สนใจ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

/(7) ตัวช้ีวัด... 



- ๗๐ - 
 

แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

(7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖3 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ - - - - ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด     
ระดับคะแนน ๕ คือ ด าเนินการตามข้ันตอนได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด                                 .                                                                                                                       
  (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

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. คัดเลือกระบบสารสนเทศส าหรับ 
การทดสอบและจัดท าแผนการทดสอบ
เสนอให้รองผู้อ านวยการ สคร.  
หรือทีป่รึกษา ที่ก ากับดูแลพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

            

2. ด าเนินการทดสอบตามแผนที่ก าหนดไว้             

3. จัดท ารายงานผลการทดสอบเสนอให้
รองผู้อ านวยการ สคร. หรือที่ปรึกษา  
ที่ก ากับดูแลรับทราบผลการด าเนินการ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.5 โครงการ... 
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4.5 โครงการที่จ าเป็นต้องจัดหาและพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 4.5.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน
ของเดิม 

(1) ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) งบประมาณ 

วงเงิน 20,970,000 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)    
(3) ความสอดคล้อง 

(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 
การเข้าถึงด้วย Mobile Device 

  (3.6) กลยุทธ์ ศทส. 
   จัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ที่พร้อมใช้งาน 

(4)  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทดแทน 

เครื่องเดิมที่ในปัจจุบันมีสภาพเก่าเนื่องจากมีการใช้งานมานาน และสิ้นสุดการรับประกันการบ ารุงรักษา

อุปกรณ์จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้ว                                                                                                                      

  (5) เป้าหมาย 
 เพ่ือให้บุคลากร สคร. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ที่พร้อมใช้งาน

และสามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. ให้ทันสมัย มีเสถียรภาพ 
ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการใช้งาน 

 
/(6) ประโยชน์... 
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(6) ประโยชน์ 
(6.1)  สคร. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ 

แบบเสมือนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับการบริหารจัดการแบบ cloud  
(6.2)  สคร.  มี ระบบส ารองข้อมูลที่ทันสมัยมี เนื้ อที่ ในการจัด เก็บส ารองข้อมูล 

ได้เพียงพอต่อระบบข้อมูลสารสนเทศของ สคร. 
(6.๓)  สคร. มี อุปกรณ์ป้องกัน Web Application และอุปกรณ์ป้องกัน เครือข่าย 

ชั้นภายนอก ที่ประสิทธิภาพสามารถป้องกันการโจมตีใหม่ๆ และเข้าถึงเครือข่ายได้อย่างมั่นคงปลอดภัย 
(6.๔)  สคร. มีอุปกรณ์บริหารจัดการ Bandwidth ที่มีความสามารถในการจัดการสื่อสาร

ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(6.๕)  สคร. มีอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย (Network Switching) ทดแทนอุปกรณ์เดิม

ที่ไม่มีบริการบ ารุงรักษาแล้ว 
 (7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 

 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖4 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน ๑ คือ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                              . 
ระดับคะแนน ๒ คือ ขออนุมัติโครงการ                                                                                    . 
ระดับคะแนน ๓ คือ จัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                         . 
ระดับคะแนน ๔ คือ ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน                                                           .      
ระดับคะแนน ๕ คือ ตรวจรับงาน                                                                                          .                                                       

  (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

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. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง             
4. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน             
5. ตรวจรับงาน             
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 4.5.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์-รัฐวิสาหกิจ 
(GFMIS-SOE) ด้านฐานข้อมูลทางการเงินการบัญชีและข้อมูลงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 

(1) ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) งบประมาณ 

วงเงิน 2,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)    
(3) ความสอดคล้อง 

(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

 (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลตามภารกิจของ สคร. รองรับการบูรณาการข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 

  (3.6) กลยุทธ์ ศทส. 
   เพ่ิมประสิทธิภาพฐานข้อมูลรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน 

 (4) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์-รัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) 

เพ่ือให้ สคร. มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลทางการเงินการบัญชีและข้อมูลงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ  
ที่ครบถ้วนและถูกต้อง รายแห่ง รายสาขา และภาพรวม และเพ่ือเป็นเครื่องมือให้บุคลากรของ สคร.  
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีและข้อมูลงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ  ให้สามารถจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูลรัฐวิสาหกิจได้อย่างรวดเร็วแม่นย า                                                                                                                      

  (5) เป้าหมาย 
 สคร. มีระบบและฐานข้อมูลตามภารกิจของ สคร. ที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน 
 
 

/(6) ประโยชน์... 
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(6) ประโยชน์ 
 เพ่ือใช้ในการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารกระทรวงการคลัง ผู้บริหาร สคร. และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เสนอนโยบายทิศทางและยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงแนวทางการก ากับดูแลและประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิ ภาพ 
และเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจรายแห่ง รายสาขาและภาพรวม  

(7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖4 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน ๑ คือ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                              . 
ระดับคะแนน ๒ คือ ขออนุมัติโครงการ                                                                                    . 
ระดับคะแนน ๓ คือ จัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                         . 
ระดับคะแนน ๔ คือ ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน                                                           .      
ระดับคะแนน ๕ คือ ตรวจรับงาน                                                                                          .                                                       

  (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

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. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง             
4. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน             
5. ตรวจรับงาน             
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 4.5.3 โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในศูนย์ข้อมูล  
(Data Center) พร้อมติดตั้ง   

(1) ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) งบประมาณ 

วงเงิน 9๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)    
(3) ความสอดคล้อง 

(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงิน

การคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 
การเข้าถึงด้วย Mobile Device 

  (3.6) กลยุทธ์ ศทส. 
   (3.6.1) จัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ที่พร้อมใช้งาน 

 (4) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอุปกรณ์ทางไกล พร้อมติดตั้งตู้ Rack ส าหรับติดตั้ง

อุปกรณ์และระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศภายในตู้  Rack ณ ศูนย์ข้อมูล  
(Data Center) แห่งใหม่                                                                                                   

  (5) เป้าหมาย 
 สคร. มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย 

และตอบสนองความต้องการใช้งาน 
 
 
 

/(6) ประโยชน์... 
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แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

(6) ประโยชน์ 
 ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ สคร. สามารถประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์และระบบ

สารสนเทศ เพ่ือให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร สคร. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างสะดวกและมีเสถียรภาพ  

(7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖4 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน ๑ คือ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                              . 
ระดับคะแนน ๒ คือ ขออนุมัติโครงการ                                                                                    . 
ระดับคะแนน ๓ คือ จัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                         . 
ระดับคะแนน ๔ คือ ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน                                                           .      
ระดับคะแนน ๕ คือ ตรวจรับงาน                                                                                          .                                                       

  (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

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. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง             
4. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน             
5. ตรวจรับงาน             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.5.4 โครงการ... 
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แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 4.5.4 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ   
(1) ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักก ากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
(2) งบประมาณ 

วงเงิน 9,900,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)    
(3) ความสอดคล้อง 

(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลตามภารกิจของ สคร. รองรับการบูรณาการข้อมูล 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 

  (3.6) กลยุทธ์ ศทส. 
   เ พ่ิ มประสิ ทธิ ภาพฐานข้ อมู ลการประเมิ นผลการด า เนิ นงานรั ฐวิ สาหกิ จ  
และกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

(4)  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และ

สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  (5) เป้าหมาย 
 สคร. สามารถน าเสนอนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รวมถึงแนวทาง 

การก ากับดูแลและประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจ 
(6) ประโยชน์ 

  (6.๑)   เพ่ือสนับสนุนการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจในทุกกระบวนการ  
ช่วยให้การประเมินผลรัฐวิสาหกิจเกิดความคล่องตัวและยกระดับความถูกต้องแม่นย าในการบริหารจัดการข้อมูล 
ตลอดจนช่วยให้รัฐวิสาหกิจลดการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลและเพ่ิมช่องทาง  
ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  
 

/(6.2) สคร. ... 
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แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 (6.2)  สคร. สามารถแจ้งเตือนรัฐวิสาหกิจในกรณีที่การด าเนินงานอาจไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือระยะเวลาที่ก าหนด หรือคาดว่าจะมีปัญหาในการด าเนินงานทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 
พร้อมทั้งสามารถแนะน าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม  

 (7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖4 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน ๑ คือ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                              . 
ระดับคะแนน ๒ คือ ขออนุมัติโครงการ                                                                                    . 
ระดับคะแนน ๓ คือ จัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                         . 
ระดับคะแนน ๔ คือ ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน                                                           .      
ระดับคะแนน ๕ คือ ตรวจรับงาน                                                                                          .                                                       

  (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

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. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง             
4. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน             
5. ตรวจรับงาน             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.5.5 โครงการ... 
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 4.5.5 โครงการจัดท าระบบสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ   
(1) ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
(2) งบประมาณ 

วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)    
(3) ความสอดคล้อง 

(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลตามภารกิจของ สคร. รองรับการบูรณาการข้อมูล 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 

  (3.6) กลยุทธ์ ศทส. 
   เ พ่ิ มประสิ ทธิ ภาพฐานข้ อมู ลการประเมิ นผลการด า เนิ นงานรั ฐวิ สาหกิ จ  
และกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

(4)  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับ
ดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562                                                                                                  

  (5) เป้าหมาย 
 เพ่ิมประสิทธิภาพฐานข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจและกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 

/(6) ประโยชน์... 
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แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

(6) ประโยชน์ 
 ระบบงานโครงการจัดท าระบบสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ  จัดท าขึ้น

เพ่ือให้การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
รวดเร็วและเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ก าหนดให้มีแนวทางการก ากับดูแลองค์การที่ดีในรัฐวิสาหกิจ โดยให้การสรรหา
และแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องค านึงถึงทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะหลักของกรรมการ 
และต้องมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส 
  (7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 

 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖4 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน ๑ คือ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                              . 
ระดับคะแนน ๒ คือ ขออนุมัติโครงการ                                                                                    . 
ระดับคะแนน ๓ คือ จัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                         . 
ระดับคะแนน ๔ คือ ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน                                                           .      
ระดับคะแนน ๕ คือ ตรวจรับงาน                                                                                          .                                                       

  (8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

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. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง             
4. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน             
5. ตรวจรับงาน             

 
 
 
 
 
 
 
 

/4.6 โครงการ... 
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4.6 โครงการที่จ าเป็นต้องจัดหาและพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 4.6.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์   

(1) ผู้รับผิดชอบ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) งบประมาณ 

วงเงิน 9,3๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านสามแสนบาทถ้วน)    
(3) ความสอดคล้อง 

(3.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 (3.2) แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(3.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

  (3.4) ยุทธศาสตร์ สคร. 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 
การเข้าถึงด้วย Mobile Device 

  (3.6) กลยุทธ์ ศทส. 
   เฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ด้วยระบบบริหารจัดการ ควบคุม และการป้องกัน
เครือข่าย สคร.  

(4) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สคร. 

ในการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์                 
  (5) เป้าหมาย 
 ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ของ สคร. สามารถเปิดใช้งานได้อย่างเป็นทางการ 
 
 
 
 

/(6) ประโยชน์... 



- ๘๒ - 
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(6) ประโยชน์ 
สคร. มีระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

โดยสามารถท าหน้าที่ตรวจจับการบุกรุกระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สคร. ได้หลายรูปแบบ เช่น 
DDoS, Teardrop Attack, และ Land Attack เป็นต้น ซึ่งมีความเหมาะสมกับสถานการณ์การคุกคามไซเบอร์
ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้บุคลากร สคร. สามารถปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างปลอดภัย 
เช่น การรับส่งข้อมูลผ่านระบบ E-Mail และการท าธุรกรรมออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงมีการฝึกอบรมการให้ความรู้ 
ในการตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

 (7) ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 

ปี ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

๒๕๖5 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ 5 ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน ๑ คือ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ               . 
ระดับคะแนน ๒ คือ ขออนุมัติโครงการ         . 
ระดับคะแนน ๓ คือ จัดซื้อ/จัดจ้าง        . 
ระดับคะแนน ๔ คือ ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน               .     
ระดับคะแนน ๕ คือ ตรวจรับงาน .

(8)  แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

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. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน
5. ตรวจรับงาน
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แผนปฏิบัติการด้านดิจิทลัของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ระยะที่ 1  
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

  

1. ประเภทของแผน (แผนระดับ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560) 
 แผนแม่บท 
 แผนพัฒนา 
 การบูรณาการ ตามกฎหมาย.......... ระบุ.............. 
 การบูรณาการ ตามมติ ครม. .......... ระบุ.............. 
 แผนปฏิบัติการ 
 เรื่องอ่ืนๆ............. ระบุ........... 
 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที ่1) 
 ด้านความมั่นคง 
 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 

3. ความสอดคล้องกับแผนระดับที ่2 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล                                                 . 
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล                                          . 

 แผนปฏิรูปประเทศ ด้าน                                                                                           . 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนอื่นๆ                                                                                                             . 
 

4. สถานการณ์ความจ าเป็นเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา 
รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก 

ของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทย 
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน โดยได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นแนวทางในการปฏิรูประบบราชการ ประกอบกับ
ได้ประกาศนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะปฏิรูปประเทศไทย
ให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล  
และแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ  
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๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัลในปี 2565” เพ่ือให้หน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังได้น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่จุดหมายเดียวกัน                                .  
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจของ สคร. สอดคล้องตามที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังก าหนดไว้ กล่าวคือ 
มีการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานราชการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคง
ปลอดภัยด้านไซเบอร์ สคร. จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565)                                                                                          . 
 

5. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ สคร. เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และบุคลากร สคร. สามารถปฏิบัติงาน    
ด้วย Digital ทุกระบบ มรีะบบติดตามและรายงานข้อมูล (Dashboard) ด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ 
และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และสามารถพัฒนาไปสู่การมีระบบ Analytics ของข้อมูลแต่ละด้าน .                                                                                                                           
 

6. เป้าหมาย 
 สคร. ได้น ายุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่น
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นกรอบในการด าเนินงานโดยการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรในภาพรวม 
เพ่ือให้บรรลุภารกิจ (Mission) ของ สคร. กล่าวคือ “บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการการก ากับดูแล การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการ 
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ”           
 

7. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมาย 
     ด าเนินการได้แล้วเสร็จ ตามแผนการด าเนินการ         
 

8. กลไกการบริหารจัดการแผน 
    ก าหนดแผนการด าเนินการ                                                                                                                          
 

9. การติดตามและประเมินผล 
    ประเมินผลความส าเร็จของงานตามแผนการด าเนินการ                                                                                                                       
 

10. วงเงินงบประมาณพร้อมแหล่งที่มาของงบประมาณ 
   แหล่งเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2565                                                               
 

11. ผู้รับผิดชอบ 
      บุคลากรส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ         
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12. สรุปแนวทางการด าเนินการ/กิจกรรมโครงการ 
 

โครงการ 
กรอบระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
2561 2562 

2563 2564 2565 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 (ล้านบาท) แหล่งเงิน 

1. โครงการจา้งเหมาระบบอนิเตอร์เน็ตของ สคร.               ศทส. 500,000 บาท งบประมาณ มีโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศที่เพียงพอและ
พร้อมใช้งาน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ตามแผนการด าเนินการ 
 

2. โครงการจา้งผู้ใหบ้ริการสือ่สัญญาณความเร็วสูง 
 (Dark Fiber) ของ สคร. 

  
    

        ศทส. 1,850,000 บาท งบประมาณ 

3. โครงการจา้งบ ารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครอืขา่ย และซอฟต์แวรข์อง สคร. 

  
    

        ศทส. 6,000,000 บาท งบประมาณ 

4. โครงการทดแทนอปุกรณ์ป้องกันเครอืขา่ยชั้นภายใน
ของ สคร. 

  

    

        ศทส. 1,980,000 บาท งบประมาณ สคร. มีอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย
ชั้นภายใน โดยสามารถ 
ท าหน้าที่ตรวจจับการบุกรุก
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศได้หลายรูปแบบ 

5. โครงการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนกิส-์รัฐวิสาหกจิ (GFMIS-SOE) 
ด้านฐานข้อมลูหลกัทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ 

  

    

        ศทส. 5,000,000 บาท งบประมาณ เพื่อให้ สคร. มีฐานข้อมูล
รัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ 
และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน ที่เพยีงพอ ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน และสามารถออก
รายงาน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
ส าหรับผู้บริหารกระทรวงการคลัง 
ผู้บริหาร สคร. และหนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ 
กรอบระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
2561 2562 

2563 2564 2565 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 (ล้านบาท) แหล่งเงิน 

6. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์Thin Client
ทดแทนคอมพวิเตอร์ลูกข่าย พร้อมติดต้ัง 

  

    

        ศทส. 2,๑00,000 บาท งบประมาณ เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ เพื่อทดแทนของเดิม
บางส่วนที่มปีระสิทธิภาพลดลง 
และจัดหาเครื่องคอมพวิเตอร์และ
อุปกรณ์ให้สามารถรองรับ 
ภารกิจงานที่เพิ่มขึ้น 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ตามแผนการด าเนินการ 

 

7. โครงการจัดหาระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังการท างาน
ของอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ 

  

    

        ศทส. 3,000,๐๐๐ บาท งบประมาณ เพื่อจัดหาระบบตรวจสอบและ
เฝ้าระวังการท างานของอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเครือข่ายคอมพวิเตอร์  
เพื่อเป็นการบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เชิงรุก เพื่อให้ระบบสารสนเทศ
ของ สคร.สามารถให้บริการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

8. โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ขอ้มูล (Data 
Analytics) และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล       
(Digital Transformation) เพือ่ยกระดบัคุณภาพและ
ประสิทธภิาพรัฐวสิาหกจิ 

  

    

        ศทส. 33,425,300 บาท งบประมาณ บุคลากรของ สคร. สามารถ
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
รัฐวิสาหกิจ (Data Analytics)  
ได้อย่างรวดเร็ว แม่นย าและ 
มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถ
น าเสนอนโยบาย ทิศทาง และ
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รวมถึง
แนวทางการก ากับดูแลและ
ประเมินผลการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกบัรัฐวิสาหกิจ
รายแห่งรายสาขาและภาพรวม       

 



แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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โครงการ 
กรอบระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
2561 2562 

2563 2564 2565 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 (ล้านบาท) แหล่งเงิน 

9. โครงการยา้ยศูนย์ขอ้มลู (Data Center) ของ สคร.  
ไปติดตั้งที่ศูนย์คอมพวิเตอร์หลกั (Data Center) 
กระทรวงการคลัง 

  

    

        ศทส. 700,000 บาท งบประมาณ เพื่อย้ายศูนย์ข้อมูล (Data 
Center) ของ สคร. จากอาคาร
กรมบัญชีกลาง ชั้น 6 ไปติดตั้ง 
ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data 
Center) ของกระทรวงการคลัง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ตามแผนการด าเนินการ 

 

10. โครงการทดแทนเครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย 
เพื่อบริหารจัดการเครื่องคอมพวิเตอรแ์มข่่ายเสมอืน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  

    

        ศทส. 8,400,000 บาท งบประมาณ สคร. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายที่ทันสมยัและ 
มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อ
การใช้งานของบุคลากร สคร.  
ได้อยา่งรวดเร็วและมีเสถยีรภาพ   

 

11. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศและเครือขา่ยคอมพวิเตอร ์

  

    

        ศทส. 9,300,000 บาท งบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ความปลอดภยัระบบสารสนเทศ
และเครือข่ายคอมพวิเตอร ์
ในการรับมือภยัคุกคามไซเบอร์                 

 




