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 บทที่ ๑ 
บทนํา 

1.1 ข9อมูลพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2545 

กําหนดให% สคร. มีฐานะเป(นหน)วยงานระดับกรม อยู)ภายใต%สังกัดกระทรวงการคลัง โดยได%ก)อต้ังมาแล%ว 
ถึงป3จจุบันเป(นเวลา 18 ป7   

1.1.1 ภารกิจ (Mission) 
บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย9ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบาย 

และมาตรการการกํากับดูแล การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ 
และสร%างมูลค)าเพ่ิมให%แก)ทรัพย9สินของรัฐ พร%อมท้ังส)งเสริมและสนับสนุนการให%เอกชนร)วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

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

กําหนดอํานาจหน%าท่ีของ สคร. ดังนี้ 
๑) เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการท่ีเก่ียวกับการบริหาร 

และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย9ของรัฐ 
๒) กําก ับ ด ูแล ต ิดตาม ประเมินผล และพัฒนาร ัฐว ิสาหกิจให %ม ีการดําเน ินงาน 

ท่ีสอดคล%องกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
๓) ให%คําปรึกษา เสนอแนะ และให%ความช)วยเหลือด%านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค9กร

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

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

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

1.1.3 วิสัยทัศนG (Vision) 
“เป(นเสาหลักด%านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย9ของรัฐ และการร)วมลงทุนระหว)างภาครัฐ 

และเอกชน เพ่ือการพัฒนาอย)างยั่งยืน”  

รัฐวิสาหกิจ

หลักทรัพยG
ของรัฐ

การรIวมลงทนุ
ระหวIางภาครัฐ
และเอกชน

/1.1.4 ยุทธศาสตรG ... 

เปMาหมาย 
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1.1.4 ยุทธศาสตรG (Strategy) 
เพ่ือให%การดําเนินการสําเร็จตามท่ีกําหนดไว%จึงกําหนดยุทธศาสตร9 ๕ ด%าน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร9ท่ี ๑ พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให%มีคุณภาพและสามารถ

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

และเกิดประโยชน9สูงสุดแก)ประเทศ (การบริหารหลักทรัพย9ของรัฐ) 
ยุทธศาสตร9ท่ี ๓ ส)งเสริมและสนับสนุนให%เอกชนร)วมลงทุนในกิจการของรัฐได%อย)าง 

มีประสิทธิภาพคุ%มค)าในการดําเนินกิจการ มีความโปร)งใสเชื่อถือได%และได%รับการยอมรับจากทุกภาคส)วน  
(การร)วมลงทุนระหว)างภาครัฐและเอกชน) 

ยุทธศาสตร9ท่ี 4 พัฒนาบุคลากร สคร. ให%สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได%ตามเปOาหมาย 
และมีคุณภาพ (การพัฒนาบุคลากร) 

ยุทธศาสตร9ท่ี ๕ พัฒนากระบวนการทํางานของ สคร. ให%สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตร9และสามารถเชื่อมโยงกับหน)วยงานภายนอกได%อย)างมีประสิทธิภาพ 

 

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

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

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

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

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

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

5)  + (Plus) คือ การสร%างให% สคร. เป(นองค9กรคุณธรรม 
/1.1.6 โครงสร9าง... 
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กองส�งเสริมการใหเอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

ข9าราชการ 172 คน

ลูกจ9างประจํา 1 คน

พนักงานราชการ 30 คน

ลูกจ9างช่ัวคราว 50 คน

1.1.6 โครงสร9าง สคร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
      
1.1.7 จํานวนอัตรากําลัง 

 
 

 
 
 
 
  

 
      ข%อมูล ณ กันยายน พ.ศ. 2563  

 
/2.1 วิสัยทัศนG... 

ผูอํานวยการ สคร. 

กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ�มตรวจสอบภายใน 

ท่ีปรึกษาดานการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ท่ีปรึกษาดานการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

รองผูอํานวยการ สคร. รองผูอํานวยการ สคร. 

สํานักงานเลขานกุารกรม ศูนย,เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๑ สํานักกฎหมาย 
 

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒ สํานักบริหารหลักทรัพย,ของรัฐ 
 

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓ สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ 
 

สํานักกํากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
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2.1 วิสัยทัศนGและยุทธศาสตรGดิจิทัล สคร. 
 

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

จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน ให%สอดคล%องกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง 

๓) วางแผน พัฒนาและบริหารจัดการโครงการส)วนขยายระบบงานของระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส9 เพ่ือรองรับข%อมูลรัฐวิสาหกิจ 

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

๕) ปฏิ บั ติงานร)วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหน)วยงานอ่ืนท่ี เ ก่ียวข%อง  
หรือท่ีได%รับมอบหมาย 

 

2.1.2 วิสัยทัศนG (Vision) 
“เป(นศูนย9บริการข%อมูลด%านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย9ของรัฐ และการให%เอกชนร)วมลงทุน 

ระหว)างภาครัฐและเอกชน พร%อมท้ังยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ด%วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.1.๓ แผนปฏิบัติ… 
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2.1.๓ แผนปฏิบัติการด9านดิจิทัล สคร. 
เพ่ือให%บรรลุวิสัยทัศน9ดิจิทัล สคร. ศทส. ได%กําหนดแผนปฏิบัติการด%านดิจิทัล สคร. 

ไว% ๓ ด%าน ได%แก)  
1) การพัฒนาโครงสร9างพ้ืนฐานให9มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 

การเข9าถึงด9วย Mobile Device 
   เปOาประสงค9  ใช%ทรัพยากรดิจิทัลร)วมกันอย)างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซํ้าซ%อน  

และมีการจัดการความปลอดภัยไซเบอร9 
  กลยุทธ9 

1.1)  จัดให%มีอุปกรณ9คอมพิวเตอร9 อุปกรณ9เครือข)าย และซอฟต9แวร9 ท่ีพร%อมใช%งาน 
1.2) เฝOาระวั งและรับมือภัยคุกคามไซเบอร9  ด%วยระบบบริหารจัดการ ควบคุม  

และการปOองกันเครือข)าย สคร.  
1.3) สร%างความเชื่อม่ันในการใช%เทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส9 

2)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการข9อมูลตามภารกิจของ สคร. รองรับการบูรณาการข9อมูล
ด9วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการเป[ดเผยข9อมูล (Open Data) 

 เปOาประสงค9  มีฐานข%อมูลท่ีถูกต%อง เพียงพอ และเหมาะสมกับการดําเนินภารกิจ 
รวมถึงเป|ดเผยข%อมูลให%ผู%มีส)วนได%ส)วนเสียเข%าถึงได%อย)างเหมาะสมและเป(นมาตรฐานสากล โดยมีระบบบริหาร
จัดการข%อมูท่ีทันสมัยและตอบสนองการดําเนินการตามภารกิจของ สคร. ได%อย)างรวดเร็ว ถูกต%อง และแม)นยํา 

 กลยุทธ9 
1.1) เพ่ิมประสิทธิภาพฐานข%อมูลรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย9ของรัฐ และการร)วมลงทุน

ระหว)างรัฐและเอกชน 
1.2)  เพ่ิมประสิทธิภาพฐานข%อมูลการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ  

และกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
๓) การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ด9วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

  เปOาประสงค9 มีระบบดิจิทัลท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน และลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ9 

  1.1) พัฒนาและปรังปรุงแพลตฟอร9มการบริหารจัดการภายใน (Back Office Platform) 
เพ่ือสนับสนุนกระบวนการทํางานให%เป(นรูปแบบดิจิทัล ใช%งานง)าย และมีความรวดเร็ว 
  1.2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช%ประโยชน9จากเทคโนโลยีดิจิทัล และส)งเสริม
การพัฒนานวัตกรรม   

 
 
 
 

2.1.4 ความสอดคล9อง… 
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2.1.4 ความสอดคล9องของการดําเนินการภายใต9แผนงานท่ีเก่ียวข9องกับการพัฒนาดิจิทัล
ระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
        
 
 
 
 
 
                 
 

 
/การดําเนินงาน… 

• ยุทธศาสตร9ท่ี 6 ด%านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

แผนยุทธศาสตรGชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

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

นโยบายและแผนระดบัชาติวIาด9วยการพัฒนาดจิิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)

• ยุทธศาสตร9ท่ี 1 ยกระดับการใช%ประโยชน9จากการบูรณาการข%อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง 
       ด%วยเทคโนโลยีดิจิทัล

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

แผนขับเคล่ือนกระทรวงการคลังสูIการเปaนกระทรวงการคลังดจิิทัล 
(Digital MOF) ประจําป-งบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

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

แผนยุทธศาสตรG สคร. 4.0+

แผนระดับชาติ 

แผนระดับ

กระทรวง 

แผนระดับกรม 

      
1. การพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานให%มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย 
และรองรับการเข%าถึงด%วย Mobile Device 

      
2. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการข%อมูลตามภารกิจของ สคร. รองรับการบูรณาการ
ข%อมูลด%วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการเป|ดเผยข%อมูล (Open Data) 

      
3. การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ด%วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนปฏิบัติการ 

ดานดิจิทัล สคร. 
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บทที่ ๒ 
โครงสร9างพ้ืนฐานด9านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. ในปhจจบุัน 

สคร. มีโครงสร%างพ้ืนฐานด%านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจ 
แบ)งออกเป(น 4 ด%าน ดังนี้  

2.1 ข9อมูลภาพรวมโครงสร9างพ้ืนฐานและสถาปhตยกรรมโครงขIายคอมพิวเตอรG 
ศทส. ได%มีการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับให%บริการแก)บุคลากร สคร. 

หน)วยงานรัฐวิสาหกิจ และเผยแพร)ข%อมูลข)าวสารให%แก)ผู%สนใจ โดยได%มีการปรับปรุงให%เหมาะสมกับวิวัฒนาการ
เทคโนโลยีในป3จจุบันอย)างต)อเนื่อง โดยเฉพาะมีการนําระบบดิจิทัลมาประยุกต9ใช%งาน ได%แก) การนําเทคโนโลยี
แบบคลาวด9คอมพิวต้ิง (Cloud Computing) มาใช%ในการให%บริการแก)บุคลากรในรูปแบบของคลาวด9ส)วนตัว 
(Private Cloud) โดยใช%ในการติดต้ังระบบงานภายใน ทําให%ลดการใช%อุปกรณ9และพ้ืนท่ีในการติดต้ัง สะดวกใน
การบริหารจัดการ และบํารุงดูแลรักษา ประกอบกับการนําระบบคอมพิวเตอร9เครื่องลูกข)ายเสมือน (Virtual 
Desktop Infrastructure : VDI) มาใช%ภายใน สคร. เพ่ือให%บุคลากรสามารถเข%าใช%งานผ)านอุปกรณ9สื่อสาร
เคลื่อนท่ี (Mobile Device) ได%ทุกท่ีตลอดเวลา ซ่ึงเป(นการปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร9 
และระบบสารสนเทศขององค9กรให%รองรับและเชื่อมโยงระหว)างระบบต)างๆ ท่ีมีเพ่ิมข้ึนในป3จจุบัน และสามารถ
บูรณาการข%อมูลระหว)างหน)วยงานภายใน สคร. ให%เป(นระบบดิจิทัลอย)างเต็มรูปแบบ 

/2.1.1 ศูนยGข9อมูล ... 
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2.1.1  ศูนยGข9อมูล (Data Center : DC) และศูนยGข9อ มูลสํารอง (Disaster Recovery 
Center : DRC)  

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

 สําหรับระบบสารสนเทศตามภารกิจหลักในการสนับสนุนการวิเคราะห9รัฐวิสาหกิจ 
หลักทรัพย9ของรัฐและการร)วมลงทุนระหว)างภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับการทํางานของบุคลากร สคร. 
ให%บริการหน)วยงานรัฐวิสาหกิจ และส)วนราชการท่ีเก่ียวข%อง ได%ติดต้ัง ณ ศูนย9คอมพิวเตอร9พิบูลสงคราม  
และศูนย9คอมพิวเตอร9สํารองบางบัวทอง โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยอย)างเข%มงวด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2  การเช่ือมสัญญาณเครือขIายความเร็วสูง (Dark Fiber) 
ศทส. มีการเชื่อมสัญญาณเครือข)ายคอมพิวเตอร9จากศูนย9ข%อมูล (DC) ของ สคร.  

ซ่ึงต้ังรวมอยู)ในศูนย9ข%อมูลของศูนย9เทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
มาท่ีทําการ สคร. ในป3จจุบัน ณ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย)อมแห)งประเทศไทย  
ชั้น 2 และ 3 ด%วยสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) โดยมีความเร็ว (Bandwidth) มากกว)า 4 Gbps  
ซ่ึงสามารถใช%งานรับส)งข%อมูลผ)านระบบเครือข)ายได%อย)างรวดเร็วมีเสถียรภาพ      

 
 
 
 
 

/2.1.3 ระบบอินเทอรGเน็ต ... 
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2.1.3  ระบบอินเทอรGเน็ต (Internet) 
 ศทส.  ให%บริการระบบอินเทอร9 เน็ต  ( Internet)  ความเร็ วสู งแก) บุคลากร สคร .  

บุคลากรภายนอกท่ีมาปฏิบัติราชการใน สคร. ให%สามารถสืบค%นข%อมูลได%อย)างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
และเผยแพร)ข%อมูลข)าวสารให%แก)ประชาชน จํานวน 2 วงจร โดยความเร็ว (Bandwidth) ท่ีบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ให%บริการแก) สคร. ไม)น%อยกว)าวงจรละ 70 Mbps และความเร็วท่ีออกไป
ต)างประเทศ ไม)น%อยกว)าวงจรละ 50 Mbps 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/2.1.4 ผังแสดง... 
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2.1.4  ผังแสดงสถาปhตยกรรมโครงขIายคอมพิวเตอรG (Network Infrastructure Diagram) 
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2.1.5  ผังแสดงสถาปhตยกรรมระบบเครื่องคอมพิวเตอรGลูกขIายเสมือน (VDI) 
 

 
 

/2.2 ข9อมูล… 
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2.2 ข9อมูลด9านบุคลากรผู9ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรGและระบบสารสนเทศ 
 

ตําแหนIง จํานวน (อัตรา) 

ผู%อํานวยการ ศทส. 1 

นักวิชาการคอมพิวเตอร9ชํานาญการพิเศษ 1 

นักวิเคราะห9รัฐวิสาหกิจชํานาญการพิเศษ 1 

นักวิชาการคอมพิวเตอร9ชํานาญการ 1 

นักวิเคราะห9รัฐวิสาหกิจชํานาญการ 1 

นักวิชาการคอมพิวเตอร9ปฏิบัติการ 2 

นักวิชาการคอมพิวเตอร9 4 

นักบัญชี 1 

พนักงานประจําสํานักงาน 1 

รวมจํานวนบุคลากร 13 
 
 
 
 
 
 

2.3 ข9อมูลด9านมาตรการการใช9งานระบบคอมพิวเตอรGและระบบสารสนเทศ 
ศทส. มีการจัดทํามาตรการและคู) มือการใช%งานระบบคอมพิวเตอร9และระบบสารสนเทศ  

เพ่ือเป(นแนวทางให%ผู%ใช%งานสามารถใช%งานได%อย)างถูกต%อง และมีความปลอดภัย ดังนี้ 
2.3.1  ประกาศ สคร. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบั ติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

ด%านสารสนเทศ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2562 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส9  

2.3.2 แผนบริหารความต)อเนื่องในสภาวะวิกฤตด%านสารสนเทศของ สคร. พ.ศ. 2562  
ประกาศ ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2562 

2.3.3 ประกาศ สคร. เรื่อง มาตรการเผยแพร)ข%อมูลต)อสาธารณะผ)านเว็บไซต9 ซ่ึงรวมถึงนโยบาย
เว็บไซต9 นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยเว็บไซต9 และนโยบายการคุ%มครองข%อมูลส)วนบุคคล ประกาศ ณ 
วันท่ี 20 มีนาคม 2562 

2.3.4 คู)มือการใช%งานระบบคอมพิวเตอร9และระบบสารสนเทศ ซ่ึงผู%ใช%งานสามารถเข%าไปศึกษา
ข%อมูลเพ่ิมเติมได%ท่ีระบบ Web Portal โดยเข%าไปท่ีโลโก%ของ ศทส. ซ่ึงจะประกอบด%วยความรู%ด%านไวรัส
คอมพิวเตอร9 และคู)มือการใช%งานระบบต)างๆ เช)น วิธีแก%ไข Drive เก็บข%อมูลส)วนตัว (Drive Z : ของเครื่องคอมพิวเตอร9
ระบบ VDI) หายไป การใช%งานระบบ Wireless Network และข%อมูลทุกระบบท่ีให%บริการ เป(นต%น 

/2.3.5 ป7งบประมาณ... 
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2.3.5 ป7งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการจัดทําธรรมาภิบาลข%อมูลภาครัฐ (Data Governance 
for Government)  

  โดยท่ีสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค9การมหาชน) ได%กล)าวถึง ธรรมาภิบาลข%อมูลภาครัฐ 
(Data Governance for Government) กล)าวคือ เพ่ือให%การได%มาและการนําไปใช%ข%อมูลของหน)วยงาน
ภาครัฐถูกต%อง ครบถ%วน เป(นป3จจุบัน ม่ันคงปลอดภัย รักษาความเป(นส)วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกันได%
อย)างมีประสิทธิภาพและม่ันคงปลอดภัยได%จริง ธรรมาภิบาลข%อมูลภาครัฐ (Data Governance for 
Government) จึงถูกจัดทําข้ึน เพ่ือกําหนดสิทธิ หน%าท่ี และความรับผิดชอบของผู%มีส)วนได%เสียในการบริหาร
จัดการข%อมูล ซ่ึงข %อม ูลจ ัด เป (นทร ัพย 9ส ิน ที ่สําค ัญในการ ดํา เน ินงานของหน )วยงาน ภาคร ัฐจ ึง ได% 
ให%ความสําคัญกับการนําข%อมูลมาใช%สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให%กับ 
ทุกภาคส)วน แต)ในป3จจุบ ันหน)วยงานภาครัฐยังประสบกับป3ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
ในด%านต)างๆ ที่เกี่ยวข%องกับข%อมูล ซึ่งเป(นประเด็นป3ญหาเชิงนโยบายและปฏิบัติ ทั้งในเรื่องความซํ้าซ%อน
ของข%อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของข%อมูล ( เช)น การรักษาความลับ การเข%าถึงข%อมูล การรักษา 
ความเป(นส)วนบุคคล) คุณภาพของข%อมูล ( เช )น ความถูกต%อง ความครบถ%วน ความเป(นป3จจุบ ัน) 
การเป|ดเผยข%อมูล (เช)น หน)วยงานเจ%าของข%อมูลไม)อนุญาตให%เข%าถึงข%อมูล กระบวนการขอใช%ข%อมูล
ซับซ%อนและใช%เวลานาน ข%อมูลไม)อยู )ในรูปแบบที่ใช%งานต)อได%ง )าย) และยังไม)มีการนําข%อมูลไปใช%
ประโยชน9อย)างเป(นรูปธรรม ประเด็นป3ญหาและอุปสรรคเหล)านี้อาจเป(นผลมาจากการบริหารจัดการ
ข%อมูลที่ไม)ครอบคลุมและไม)ชัดเจนของหน)วยงาน ดังนั้น จึงจําเป(นต%องให%หน)วยงานภาครัฐมีมาตรการ
และแนวปฏิบัติในธรรมาภิบาลข%อมูลและบริหารจัดการข%อมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ตามที่ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร)ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิท ัล  
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ9การเป|ดเผยข%อมูลเป|ดภาครัฐในรูปแบบ
ข%อมูลดิจิทัลต)อสาธารณะเพื่อประโยชน9ในการอํานวยความสะดวกแก)ประชาชน ในการเข%าถึงข%อมูล 
และกําหนดแนวทางและมาตรฐานให%หน)วยงานของรัฐจัดส)งหรือเชื ่อมโยงข%อมูลดังกล)าวเป|ดเผย 
แก)ประชาชน ณ ศูนย9กลางข%อมูลเป|ดภาครัฐ (Open Government Data of Thailand) ที่เว็บไซต9 
Data.go.th ซึ ่ง Data.go.th หรือศูนย9กลางข%อมูลภาครัฐนั ้น ได%ดําเนินการโดยมีว ัตถุประสงค9หลัก 
เพื่อทําให%ผู %ใช%บริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน)วยงานของรัฐ สามารถค%นหา 
และเข%าถึงข%อมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐได%ง)าย โดยมีเปOาหมายสูงสุดเพื่อส)งเสริมให%เกิดธรรมาภิบาล  
เก ิดความร )วมม ือของภาคร ัฐ  และสร %างการม ีส )วนร )วมของภาคประชาชน โดยการ ดํา เน ินการ 
ของศูนย9กลางข%อมูลภาครัฐนั ้นสร%างมูลค)า ทั้งในด%านของความโปร)งใส การมีส)วนร)วม การปรับปรุง  
หรือพัฒนาสินค%าและบริการใหม) การสร%างนวัตกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ในการให%บร ิการของภาคร ัฐ  และการเ พิ ่มม ูลค)า ให %ก ับหน)วยงานราชการเอง โดย “ข%อมูล เป |ด”  
นั้นนอกจากจะช)วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการให%บริการแล%วยังช)วยลดค)าใช%จ)ายของหน)วยงานราชการได% 

 
 

/ธรรมาภิบาล... 
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/หลักสําคัญ... 
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ท่ีมา : เอกสารแนบ เรื่อง ธรรมาภิบาลข%อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)  
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค$การมหาชน) (สพร.) 

 

 

 
/2.4 ข9อมูลด9าน... 
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2.4 ข9อมูลด9านเครื่องคอมพิวเตอรGและอุปกรณGตIอพIวง 
ลําดับ รายการ จํานวน (เครื่อง) 

 เครื่องคอมพิวเตอรGและอุปกรณGตIอพIวง  
1. เครื่องคอมพิวเตอร9 Thin Client 248 
2. เครื่องคอมพิวเตอร9สําหรับงานกราฟฟ|ก 2 

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

เครื่องคอมพิวเตอรGแมIขIาย  
6. เครื่องคอมพิวเตอร9แม)ข)าย (Physical Machine) ๑๙ 
7. เครื่องคอมพิวเตอร9แม)ข)ายแบบเสมือน (Virtual Machine) ๓๕ 

โปรแกรมคอมพิวเตอรG  
8. Microsoft Windows 10 160 License 
9. Microsoft Office ๒๐๑๐  ๑๐๐ License 

10. Microsoft SQL ๒๐๑๒ ๑๒ License 
 

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

ระบบท่ีดําเนินการใช9งานในปhจจุบัน ผู9รับผิดชอบ 

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

กรินทร9/ณัฐพล 1.5 ระบบลาราชการ 
1.6 ระบบจองห%องประชุม 
1.7 ระบบจองยานพาหนะ 

กรินทร9/ณัฐพล 1.8 ระบบฐานข%อมูลบุคลากร 
1.9 ระบบพัสดุ 
1.10  ระบบสลิปเงินเดือน กรินทร9/อภิรัตน9 
1.11  ระบบการจัดการองค9ความรู% (KM) กรินทร9/อริสา 
1.12  ระบบ E - Mail กรินทร9/ณัฐพล 
 /ตาราง (ต)อ)... 
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ระบบท่ีดําเนินการใช9งานในปhจจุบัน ผู9รับผิดชอบ 

1.13  ระบบติดตามการดําเนินการของโครงการ (Tracking System)  
กรินทร9/อภิรัตน9/อริสา 

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

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการให9บริการข9อมูลขIาวสารแกIประชาชนโดยผIานทางอินเทอรGเน็ต  
2.1  ระบบเว็บไซต9 สคร. (www.sepo.go.th) 

กรินทร9/อภิรัตน9/อริสา 
2.2  ระบบเว็บไซต9 GFMIS-SOE (gfmis-soe.sepo.go.th) 

3.  ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะหGรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพยGของรัฐ 
และการรIวมลงทุนระหวIางภาครัฐและเอกชน (GFMIS-SOE) 
3.1  ระบบฐานข%อมูลการเงินรัฐวิสาหกิจ จีนิษณา/ขนิษฐนภา 
3.2  ระบบการติดตามงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ จีนิษณา/อังศุผลดี 
3.3  ระบบฐานข%อมูลท่ัวไปกิจการรัฐวิสาหกิจ 

จีนิษณา/อภิรัตน9 3.4  ระบบฐานข%อมูลผู%บริหาร พนักงาน 
3.5  ระบบฐานข%อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
3.6 ระบบฐานข%อมูลหลักทรัพย9ของรัฐ กรินทร9/จีนิษณา/ 

อภิรัตน9 3.7 ระบบฐานข%อมูลการร)วมลงทุนระหว)างภาครัฐและเอกชน 
4.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยและเครือขIาย 

4.1  ระบบ Antivirus สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร9แม)ข)าย 

โชคชัย/ณัฐวุฒิ/สิรภพ 

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

 
 
 
 
 
 
 

/2.6 ข9อมูลด9าน... 



- ๑๘ - 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.6 ข9อมูลด9านอุปกรณGเครือขIายคอมพิวเตอรGและผู9ให9บริการเครือขIาย 

รายการ ผู9รับผิดชอบ 
1. อุปกรณGเครือขIายเครือคอมพิวเตอรG

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

2. ผู9ให9บริการเครือขIาย
2.1  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  ให%บริการอินเทอร9เน็ต

ความเร็วไม)น%อยกว)า 7๐/๕๐ Mbps 
โชคชัย/ณัฐวุฒิ/สิรภพ 

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

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

บทที่ 3 
สรุปผลการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาดิจิทัลในป-งบประมาณ พ.ศ. 2563

ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ศทส. ได� ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิ ทัล 
ตามยุทธศาสตร) ท่ีกําหนดไว� ประกอบด�วย โครงการ/กิจกรรมท่ีใช�งบประมาณและไม0ใช�งบประมาณ 
รวมถึงมีการส0งเสริมการฝ4กอบรมบุคลากรรัฐวิสาหกิจ และบุคลากร สคร. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ให�มีความรู�ความสามารถในการประยุกต)ใช�เทคโนโลยีดิจิทัลให�เกิดประโยชน)ต0อการปฏิบัติงาน จึงขอสรุปผล
การดําเนินการ ดังนี้ 

 

3.1 ผลการดําเนินการโครงการของ ศทส. 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค?/ผลการดําเนินการ 

ไมAใชCงบประมาณ 
1.  การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล

(Digital Action Plan) สคร.
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563

เพ่ือเปKนกรอบในการดําเนินงานด�านดิจิทัล สคร. ให�บรรลุ
ตามเปLาหมายท่ีกําหนดไว� โดยได�รับการอนุมัติจาก
ผู�อํานวยการ สคร. เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562  

2.  การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร.
ระยะ 4 ป� ประจําป�งบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2565

เพ่ือให�การปฏิบัติภารกิจของ สคร. สอดคล�องตามนโยบาย
ของรัฐบาลผ0านข�อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ (สดช.) โดยได�รับการอนุมัติ
จากผู�อํานวยการ สคร. เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 
และได�ดําเนินการจัดส0งให� สดช. แล�ว   

3. การทดสอบสภาพพร�อมใช�งานระบบ
คอมพิวเตอร) และระบบสารสนเทศและระบบ
สํารองตามแผนบรหิารความต0อเนื่องในสภาวะ
วิกฤตด�านสารสนเทศ

เพ่ือเปKนการเตรียมความพร�อมในกรณีท่ีระบบสารสนเทศ 
เกิดเหตุขัดข�องหรือข�อมูลเกิดการสูญหายให�สามารถกู�คืน
และสามารถเรียกกลับมาใช�งานได�โดยเรว็ ซ่ึงในป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ได�ทําการทดสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส) 
(E-saraban) โดยทําการจําลองสถานการณ)กรณีท่ีมีผู�ไม0
ประสงค)ดีเข�ามาบุกรุกเครือข0ายคอมพิวเตอร)และทําการ
ปรับแต0งข�อมูลในระบบ E-saraban โดยมีการเตรียม
แผนการทดสอบและทําการทดสอบ เม่ือวันท่ี 
31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2563 

/ตาราง (ต0อ)... 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค?/ผลการดําเนินการ 

ใชCเงินงบประมาณ  
4. การพัฒนาระบบการวิเคราะห)ข�อมูล (Data 

Analytics) และระบบการบริหารจัดการ
ดิจิทัล (Digital Transformation)  
เพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ
รัฐวิสาหกิจ 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการและการวิเคราะห)รัฐวิสาหกิจ 
สําหรับกําหนดนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร)รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงแนวทางการกํากับดูแลและประเมินผลการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเปKนโครงการต0อเนื่อง 2 ป� และขณะนี้
อยู0ระหว0างการวิเคราะห)การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ในภาพรวม และรายงานการวิเคราะห)การดําเนินงาน 
ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม รายแห0ง และรายสาขา  
ซ่ึงจะสิ้นสุดในป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 

5. โครงการจ�างเหมาบริการผู�ให�บริการ 
 สื่อสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) 

เพ่ือจัดหาผู�ให�บริการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง 
(Dark Fiber) เพ่ือเชื่อมโยงระบบสารสนเทศและ
เครือข0ายคอมพิวเตอร)ของ สคร. ระหว0างอาคารธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อมแห0งประเทศไทย 
(SME Bank Tower) ชั้น 2 และศูนย)ข�อมูล (Data Center) 
ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

6. โครงการจ�างเหมาบริการอินเทอร)เน็ตประเภท
องค)กรและวงจรสื่อสารข�อมูลของ สคร. 

จัดหาและติดต้ังวงจรสื่อสารข�อมูลประเภทองค)กร 
เชื่อมต0อเครือข0ายจาก สคร. กับผู�ให�บริการอินเทอร)เน็ต 
โดยผู�ให�บริการวงจรสื่อสารข�อมูลขนาดความเร็วมากกว0า 
๕๐ Mbps. รวม ๒ วงจร ใช�เส�นทางในการสื่อสารข�อมูล
ต0างกัน อย0างน�อย ๒ เส�นทางเชื่อมต0อทํางานในลักษณะ 
Active-Active พร�อมท้ังจัดหา SMTP Delay Host 
สําหรับ สคร. ใช�งานโดยเฉพาะ 

7. โครงการจ�างเหมาบริการบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร)อุปกรณ)เครือข0ายและ
ซอฟต)แวร) ของ สคร.   

เพ่ือจัดหาผู�ให�บริการบํารุงรักษาและซ0อมแซมแก�ไขระบบ
คอมพิวเตอร) อุปกรณ)เครือข0ายและซอฟต)แวร)ให�กับ สคร.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.2 การจัด... 
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3.2 การจัดฝEกอบรม

การฝEกอบรม วัตถุประสงค?ของการฝEกอบรม 

1. การอบรมผู�ใช�งาน Microsoft Team
เบื้องต�น ในรูปแบบของออนไลน)

เนื่องจากสถานการณ)การแพร0ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
COVID-19 ส0งผลให�การจัดการประชุมและการจัดฝ4กอบรม
ออนไลน)ภายใต�หลักการ Social Distancing มีความจําเปKน 
มากยิ่งข้ึน ศทส. จึงได�จัดอบรมผู�ใช�งานโปรแกรม 
Microsoft Team เพ่ือให�ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู� 
ความเข�าใจในการเข�าใช�งาน Microsoft Team  
โดยจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2563 

2.  โครงการฝ4กอบรมเชิงปฏิบัติการผู�ใช�งาน
ระบบ GFMIS-SOE

เพ่ือเปKนการสร�างความรู�ความเข�าใจในการบันทึกข�อมูล
และนําส0งข�อมูลเข�าระบบ GFMIS-SOE ตามแนวทาง 
การนําส0งข�อมูลเข�าระบบ GFMIS-SOE ของรัฐวิสาหกิจ 
ป� 2564 ซ่ึงการดําเนินการของป�งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เปKนการจัดฝ4กอบรมภายใต�หลักการ 
Social Distancing  ผ0านการใช�โปรแกรม Microsoft Team 
รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 6 วัน  

3. โครงการ “SEPO 4.0 + Inspiration Talk”  ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได�จัดข้ึนในหัวข�อ
“พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส0วนบุคคล  พ.ศ. 2562 
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการคุ�มครองท่ีมีประสิทธิภาพ” 
เนื่องจากเปKนกฎหมายท่ีมีผลกระทบต0อบุคคลในยุคดิจิทัล
และเพ่ือเปKนมาตรฐานในการจัดการข�อมูลส0วนบุคคล
อย0างเหมาะสม จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2563  

การสAงบุคลากรเขCารับการฝEกอบรม 
1. นางนัทีวรรณ สีมาเงิน รองผู�อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ผู�บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) 
เข�ารับการอบรมหลักสูตร ผู�บริหารดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

2. นายกรินทร)  ศิริพัฒน)พิบูลย) นักวิชาการคอมพิวเตอร)ชํานาญการพิเศษ
เข�ารับการอบรม หลักสูตร การออกแบบเครื่องมือดิจิทัล (Digital Solution) สําหรับผู�ช0วยผู�บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO Assistant)   

3. นางสาวจีนิษณา  ใจชุ0ม นักวิเคราะห)รัฐวิสาหกิจชํานาญการพิเศษ
เข�ารับการอบรม หลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ0นท่ี 12 

/บทท่ี 4 ...



- ๒๒ - 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2564 

บทที่ 4 
โครงการที่จะดําเนินการในป-งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 ศทส. มีโครงการท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท้ังท่ี 
ใช'งบประมาณและไม)ใช'งบประมาณ เพ่ือให'การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สคร. เป-นไปอย)างต)อเนื่อง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

/4.1 โครงการ... 

งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร 

งบลงทุน 21,302,900 บาท 

งบดําเนินงาน 5,165,600 บาท 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2564 

4.1 โครงการท่ีจัดทําเป?นประจําต@อเนื่องทุกป-งบประมาณ 

 

  4.1.1 โครงการจBางเหมาบริการอินเทอรCเน็ตประเภทองคCกรและวงจรส่ือสารขBอมูลของ สคร. 
 

   (1) งบประมาณ วงเงิน 379,000 บาท  
   (2) ความสอดคลBอง 
    (2.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
     ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป-นรัฐบาลดิจิทัล  
    (2.2) แผนแม)บท 
     ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป-นรัฐบาลดิจิทัล  
     ยุทธศาสตร<ท่ี 6 การสร'างความเชื่อม่ันในการใช'เทคโนโลยีดิจิทัล  
    (2.3) แผน Digital MOF 
     ยุทธศาสตร<ท่ี 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร'างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
    (2.4) ยุทธศาสตร< สคร. 
     ยุทธศาสตร<ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให'สามารถสนับสนุนการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร<และสามารถเชื่อมโยงกับหน)วยงานภายนอกได'อย)างมีประสิทธิภาพ 
    (2.5) แผนปฏิบัติการด'านดิจิทัล สคร.       
     การพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานให'มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 
การเข'าถึงด'วย Mobile Device 
    (2.6) กลยุทธ< ศทส.  
     จัดให'มีอุปกรณ<คอมพิวเตอร< อุปกรณ<เครือข)าย และซอฟต<แวร<ท่ีพร'อมใช'งาน 
   (3) วัตถุประสงคC 
    จัดหาระบบอินเทอร<เน็ตความเร็วสูงเพ่ือให'บริการด'านอินเทอร<เน็ตแก)บุคลากรของ สคร. 
และประชาชนท่ัวไป 
   (4) เปHาหมาย 
    เพ่ือให'บุคลากร สคร. มีอุปกรณ<คอมพิวเตอร< อุปกรณ<เครือข)าย และซอฟต<แวร< ท่ีพร'อมใช'งาน
และสามารถพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานทางด'านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. ให'ทันสมัย มีเสถียรภาพ 
ปลอดภัย และตอบสนองความต'องการใช'งาน 
   (5) ประโยชนC 
    ให'บริการข'อมูลข)าวสารและสารสนเทศแก)บุคลากรของ สคร. และประชาชนท่ัวไป  
ให'สามารถใช'บริการอินเทอร<เน็ตได'อย)างต)อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

/(6) แผนงาน... 
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   (6) แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
    ระยะเวลาดําเนินการ 365 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ             
2. จัดทําขอบเขตงาน (TOR)              
3. จัดจ'างและลงนามสญัญา             
4. ดําเนินการตามสญัญา             
5. ตรวจรับงาน             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.1.2 โครงการ… 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 4.1.2 โครงการจBางเหมาบริการผูBใหBบริการส่ือสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) 
 

  (1) งบประมาณ วงเงิน 1,725,000 บาท 
  (2) ความสอดคลBอง 
   (2.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
    ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป-นรัฐบาลดิจิทัล  
   (2.2) แผนแม)บท 
    ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป-นรัฐบาลดิจิทัล  
    ยุทธศาสตร<ท่ี 6 การสร'างความเชื่อม่ันในการใช'เทคโนโลยีดิจิทัล  
   (2.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร<ท่ี 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร'างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
   (2.4) ยุทธศาสตร< สคร. 
    ยุทธศาสตร<ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให'สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตร<และสามารถเชื่อมโยงกับหน)วยงานภายนอกได'อย)างมีประสิทธิภาพ 
  (2.5) แผนปฏิบัติการด'านดิจิทัล สคร.       
    การพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานให'มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 
การเข'าถึงด'วย Mobile Device 
  (2.6) กลยุทธ< ศทส. 
    จัดให'มีอุปกรณ<คอมพิวเตอร< อุปกรณ<เครือข)าย และซอฟต<แวร<ท่ีพร'อมใช'งาน 
 (3) วัตถุประสงคC 
  เพ่ือจัดหาผู'ให'บริการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) เพ่ือเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 
และเครือข)ายคอมพิวเตอร<ของ สคร. ระหว)างอาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย)อมแห)งประเทศไทย 
(SME Bank Tower) ชั้น 2 และอาคารศูนย<เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 (4) เปHาหมาย 
  เพ่ือให'บุคลากร สคร. มีอุปกรณ<คอมพิวเตอร< อุปกรณ<เครือข)าย และซอฟต<แวร< ท่ีพร'อมใช'งาน
และสามารถพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานทางด'านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. ให'ทันสมัย มีเสถียรภาพ 
ปลอดภัย และตอบสนองความต'องการใช'งาน 
 (5) ประโยชนC 
  ให'บริการข'อมูลข)าวสารและสารสนเทศแก)บุคลากรของ สคร. และประชาชนท่ัวไป  
สามารถใช'บริการอินเทอร<เน็ตได'อย)างต)อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
 

 

 
/(6) แผนงาน... 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2564 

   (6) แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
    ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ             
2. จัดทําขอบเขตงาน (TOR)              
3. จัดจ'างและลงนามสญัญา             
4. ดําเนินการตามสญัญา             
5. ตรวจรับงาน             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/4.1.3 โครงการ... 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 4.1.3 โครงการจBางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรCอุปกรณCเครือข@ายและซอฟตCแวรC (MA) 
 

  (1) งบประมาณ วงเงิน 3,061,600 บาท 
  (2) ความสอดคลBอง 
   (2.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
    ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป-นรัฐบาลดิจิทัล  
   (2.2) แผนแม)บท 
    ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป-นรัฐบาลดิจิทัล  
    ยุทธศาสตร<ท่ี 6 การสร'างความเชื่อม่ันในการใช'เทคโนโลยีดิจิทัล  
   (2.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร<ท่ี 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร'างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
   (2.4) ยุทธศาสตร< สคร. 
    ยุทธศาสตร<ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให'สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตร<และสามารถเชื่อมโยงกับหน)วยงานภายนอกได'อย)างมีประสิทธิภาพ 
  (2.5) แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 
    การพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานให'มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 
การเข'าถึงด'วย Mobile Device 
  (2.6) กลยุทธ< ศทส.  
    จัดให'มีอุปกรณ<คอมพิวเตอร< อุปกรณ<เครือข)าย และซอฟต<แวร<ท่ีพร'อมใช'งาน 
 (3) วัตถุประสงคC 
  เพ่ือบํารุงรักษา และซ)อมแซมแก'ไขระบบคอมพิวเตอร< อุปกรณ<เครือข)าย และซอฟต<แวร<ของ สคร. 
ให'สามารถใช'งานได'อย)างต)อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และจัดให'มีการทดสอบการกู' คืนระบบสารสนเทศ 
ตามประกาศ เรื่อง นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2555 
กําหนดให'มีการทดสอบอย)างน'อยป�ละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 
 (4) เปHาหมาย 
  เพ่ือให'บุคลากร สคร. มีอุปกรณ<คอมพิวเตอร< อุปกรณ<ครือข)าย และซอฟต<แวร< ท่ีพร'อมใช'งานและ
สามารถพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานทางด'านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. ให'ทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย 
และตอบสนองความต'องการใช'งาน 
 (5) ประโยชนC 
  ผู'ให'บริการบํารุงรักษา และซ)อมแซมแก'ไขระบบคอมพิวเตอร< อุปกรณ<เครือข)ายและซอฟต<แวร<
ของ สคร. ให'อยู)ในสภาพพร'อมใช'งาน สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของผู'ใช'งาน สคร. ทุกระดับอย)างต)อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงดําเนินการทดสอบกู'คืนระบบสารสนเทศ เพ่ือให'การใช'งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ สคร. มีความพร'อมในการใช'งานอย)างต)อเนื่อง 

/(6) แผนงาน... 
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 (6) แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
  ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ             
2. จัดทําขอบเขตงาน (TOR)              
3. จัดจ'างและลงนามสญัญา             
4. ดําเนินการตามสญัญา             
5. ตรวจรับงาน             
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 4.1.4 โครงการสัมมนา SEPO 4.0+ Inspiration Talk 
 

    (1) งบประมาณ วงเงิน 34,000 บาท  
    (2) ความสอดคลBอง 

(2.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป-นรัฐบาลดิจิทัล  
(2.2) แผนแม)บท 
  ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป-นรัฐบาลดิจิทัล  
  ยุทธศาสตร<ท่ี 6 การสร'างความเชื่อม่ันในการใช'เทคโนโลยีดิจิทัล  
(2.3) แผน Digital MOF  
  ยุทธศาสตร<ท่ี 5 พัฒนาบุคลากรให'มีสมรรถนะด'านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(2.4) ยุทธศาสตร< สคร. 
  ยุทธศาสตร<ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให'สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร<และสามารถเชื่อมโยงกับหน)วยงานภายนอกได'อย)างมีประสิทธิภาพ 
  (2.5) แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 
    การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ด'วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (2.6) กลยุทธ< ศทส.  
    พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช'ประโยชน<จากเทคโนโลยีดิจิทัลและส)งเสริม 
การพัฒนานวัตกรรม 
 (3) วัตถุประสงคC 
  เพ่ือสร'างแรงบันดาลใจให'กับบุคลากร สคร. และบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ในการสร'างสรรค<
นวัตกรรม เกิดการเรียนรู' ส)งเสริมให'พัฒนากระบวนการคิดและมีประสบการณ<จริงในการสร'างสรรค< 
 (4) เปHาหมาย 
  บุคลากร สคร. มีความรู' ความสามารถ มีทักษะด'านการใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
 (5) ประโยชนC 
  บุคลากร สคร. และบุคลากรรัฐวิสาหกิจมีความรู'ความเข'าใจในการพัฒนานวัตกรรมมากข้ึน 
และสามารถนําความรู'ความเข'าใจมาพัฒนานวัตกรรมท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจได' 

 
 
 
 
 
 

/(6) แผนงาน... 
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(6) แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ             
2. กําหนดหัวข'อ สถานท่ี และวิทยากรและ
ประชาสมัพันธ<โครงการ  

            

3. ดําเนินการอบรม             
4. รายงานผลการอบรม             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.1.5  โครงการ… 
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 4.1.5  โครงการฝ̂กอบรมเชิงปฏิบัติการผูBใชBงานระบบ GFMIS-SOE 
 

(1) งบประมาณ วงเงิน ๓๘๐,๙๐๐ บาท  
(2) ความสอดคลBอง 
 (2.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 

  ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป-นรัฐบาลดิจิทัล  
 (2.2) แผนแม)บท 

ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป-นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร<ท่ี 6 การสร'างความเชื่อม่ันในการใช'เทคโนโลยีดิจิทัล  

(2.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร<ท่ี 5 พัฒนาบุคลากรให'มีสมรรถนะด'านเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (2.4) ยุทธศาสตร< สคร. 
    ยุทธศาสตร<ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให'สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร<และสามารถเชื่อมโยงกับหน)วยงานภายนอกได'อย)างมีประสิทธิภาพ 
  (2.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 
    การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ด'วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(2.6)  กลยุทธ< ศทส.  
   พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช'ประโยชน<จากเทคโนโลยีดิจิทัล และส)งเสริม 

การพัฒนานวัตกรรม 
(3) วัตถุประสงคC 
  เพ่ือสร'างแรงบันดาลใจให'กับบุคลากร สคร. และบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ในการสร'างสรรค<

นวัตกรรม เกิดการเรียนรู' ส)งเสริมให'พัฒนากระบวนการคิดและมีประสบการณ<จริงในการสร'างสรรค< 
(4) เปHาหมาย 
  ผู'เข'ารับการฝjกอบรมได'รับความรู'และความเข'าใจในระบบงาน GFMIS-SOE และสามารถ

นําส)งข'อมูลได'อย)างครบถ'วน ถูกต'อง และทันเวลา                                                         
(5) ประโยชนC 

 ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมได�รับความรู�และความเข�าใจในระบบงาน GFMIS-SOE มากยิ่งข้ึน  

ท้ังในเรื่องการนําส6งข�อมูล และการตรวจสอบความถูกต�องของรายงาน 

 
 
 
 
 

/(6) แผนงาน... 
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(6) แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ             
2. ติดต)อสถานท่ี จัดเตรยีมเอกสาร
ประกอบการฝjกอบรม ประชาสมัพันธ<
โครงการ เชิญรัฐวิสาหกิจเข'าร)วมการฝjกอบรม 

            

3. ดําเนินการฝjกอบรม             
4. รายงานผลการฝjกอบรม             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.2 โครงการ... 
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4.2 โครงการท่ีดําเนินการต@อเนื่องจากป-งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะหCขBอมูล (Data Analytics) และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล      
(Digital Transformation) เพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ 
 

  (1) งบประมาณ วงเงิน 33,425,300 บาท  
   (1.1) ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน 6,685,๑๐๐ บาท  
   (1.2) ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๒6,740,๒๐๐ บาท  
  (2)  ความสอดคลBอง 
   (2.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
    ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป-นรัฐบาลดิจิทัล  
   (2.2) แผนแม)บท 
    ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป-นรัฐบาลดิจิทัล  
    ยุทธศาสตร<ท่ี 6 การสร'างความเชื่อม่ันในการใช'เทคโนโลยีดิจิทัล  
   (2.3)  แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร<ท่ี 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร'างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
   (2.4) ยุทธศาสตร< สคร. 
    ยุทธศาสตร<ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให'สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตร<และสามารถเชื่อมโยงกับหน)วยงานภายนอกได'อย)างมีประสิทธิภาพ 
  (2.5) แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 
    การพัฒนาระบบบริหารจัดการข'อมูลตามภารกิจของ สคร. รองรับการบูรณาการ
ข'อมูลด'านเทคโนโลยีดิจิทัล และการเปqดเผยข'อมูล (Open Data)   

  (2.6) กลยุทธ< ศทส. 
    เพ่ิมประสิทธิภาพฐานข'อมูลรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย<ของรัฐ และการร)วมลงทุน 

ระหว)างรัฐและเอกชน 
 (3) วัตถุประสงคC 

    เพ่ือศึกษาและวิเคราะห<ความจําเป-นและความต'องการข'อมูลของรัฐวิสาหกิจในปsจจุบัน 
และท่ีควรจะมีในอนาคต สําหรับการวิเคราะห<รัฐวิสาหกิจรายแห)ง รายสาขา และภาพรวม และเพ่ือพัฒนาระบบ 
การจัดการและวิเคราะห<ข'อมูลรัฐวิสาหกิจ (Data Analytics) สําหรับการกําหนดนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร<
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงแนวทางการกํากับดูแลและประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และระบบการบริหาร
จัดการดิจิทัล (Digital Transformation) เพ่ือยกระดับคุณภาพการให'บริการและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของรัฐวิสาหกิจ 
 
 

/(4) เปHาหมาย... 
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 (4) เปHาหมาย 
 สคร. มีระบบการวิเคราะห<ข'อมูลและระบบการบริหารจัดการดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ

สามารถวิเคราะห<รัฐวิสาหกิจรายแห)ง รายสาขา และภาพรวม เพ่ือประโยชน<ในการบูรณาการข'อมูลร)วมกัน 
และสนับสนุนการดําเนินการตามยุทธศาสตร< สคร. 

(5) ประโยชนC 
 (5.1) เ กิดการสร'างคุณค)าจากข'อมูลภายในของรัฐวิสาหกิจและข'ามรัฐวิสาหกิจ  

เพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให'บริการของรัฐวิสาหกิจ 
 (5.2)  บุคลากรของ สคร. สามารถจัดการและวิเคราะห<ข'อมูลรัฐวิสาหกิจ (Data Analytics)  

ได'อย)างรวดเร็ว แม)นยําและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถนําเสนอนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร<รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงแนวทางการกํากับดูแลและประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
กับรัฐวิสาหกิจรายแห)ง รายสาขา และภาพรวม       
  (6) แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ (ป-งบประมาณ พ.ศ. 2564)  
   ระยะเวลาดําเนินการ 450 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. รายงานการวิเคราะห<การดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจภาพรวม รายสาขา และรายแห)ง 
สําหรับรัฐวิสาหกิจป�ปฏิทิน 19 แห)ง  
รัฐวิสาหกิจป�เกษตร 1 แห)ง และกิจการ 
ท่ีกระทรวงการคลังถือหุ'นต่ํากว)าร'อยละ 50 
จํานวน 1 แห)ง (บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน)) 

            

2. ตรวจรับงาน งวดท่ี 3             
3. ออกแบบสถาปsตยกรรมระบบ (System 
Architecture) การออกแบบระบบ (System 
Design Document) การออกแบบฐานข'อมูล
ระบบ (Database Schema) รายละเอียด
ข'อมูล (Data Dictionary) และ Entity 
Relational Diagram การออกแบบระบบ 
การเช่ือมโยงข'อมลู ในรูปแบบ Web Service 
การจัดทํารปูแบบตัวอย)างหน'าจอระบบ 
(Prototype) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร<แม)ข)าย 
ติดตั้งตู'สําหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร<แม)ข)าย 
ติดตั้งหน)วยจัดเก็บข'อมลูแบบภายนอก  

           
 
 

 

/ตาราง (ต)อ)... 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4. ตรวจรับงาน งวดท่ี 4             
5. ระบบ Data Warehouse ระบบ
ประมวลผลข'อมูลขนาดใหญ) ระบบ Reports 
และ Analytics ระบบ Predictive  

            

6. ตรวจรับงาน งวดท่ี 5             
7. จัดฝjกอบรมผู'ใช'งาน ผู'บริหาร สร'างต'นแบบ 
ตัวอย)าง (prototype) ในการพัฒนาโมเดล
และจัดทําคู)มือ 

            

8. ตรวจรับงาน งวดท่ี 6             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.3 โครงการ... 
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4.3  โครงการท่ีดําเนินการในป-งบประมาณ พ.ศ. 2564  
   

 4.3.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรCแม@ข@ายและอุปกรณCระบบเครือข@ายคอมพิวเตอรC 
เพ่ือทดแทนของเดิม 
 

(1) งบประมาณ วงเงิน 19,014,900 บาท 
(2)  ความสอดคลBอง 
 (2.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 

  ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป-นรัฐบาลดิจิทัล  
 (2.2) แผนแม)บท 

ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป-นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร<ท่ี 6 การสร'างความเชื่อม่ันในการใช'เทคโนโลยีดิจิทัล  

(2.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร<ท่ี 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร'างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (2.4) ยุทธศาสตร< สคร. 
    ยุทธศาสตร<ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให'สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร<และสามารถเชื่อมโยงกับหน)วยงานภายนอกได'อย)างมีประสิทธิภาพ 
(2.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานให'มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 
การเข'าถึงด'วย Mobile Device 

  (2.6) กลยุทธ< ศทส. 
   จัดให'มีอุปกรณ<คอมพิวเตอร< อุปกรณ<เครือข)าย และซอฟต<แวร< ท่ีพร'อมใช'งาน 

(3) วัตถุประสงคC 
 เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร;แม6ข6ายและอุปกรณ;ระบบเครือข6ายคอมพิวเตอร;ทดแทน 

เครื่องเดิมท่ีในป@จจุบันมีสภาพเก6าเนื่องจากมีการใช�งานมานาน และสิ้นสุดการรับประกันการบํารุงรักษา

อุปกรณ;จากบริษัทเจ�าของผลิตภัณฑ;แล�ว 

  (4) เปHาหมาย 
 เพ่ือให'บุคลากร สคร. มีอุปกรณ<คอมพิวเตอร< อุปกรณ<เครือข)าย และซอฟต<แวร< ท่ีพร'อมใช'งาน

และสามารถพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานทางด'านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. ให'ทันสมัย มีเสถียรภาพ 
ปลอดภัย และตอบสนองความต'องการใช'งาน 

 
 
 

/(5) ประโยชนC... 
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(5) ประโยชนC 
 (5.1) สคร. มีเครื่องคอมพิวเตอร<แม)ข)ายสําหรับบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร< 

แบบเสมือนท่ีใช'เทคโนโลยีใหม)ท่ีมีประสิทธิภาพสูง รองรับการบริหารจัดการแบบ Cloud 
 (5.2) สคร .  มี ระบบสํ า รองข'อ มูล ท่ี ทันส มัย มี เนื้ อ ท่ี ในการจั ด เ ก็บสํ า รองข'อ มูล 

ได'เพียงพอต)อระบบข'อมูลสารสนเทศของ สคร. 
 (5.๓) สคร .  มี อุปกรณ<ป�อง กัน  Web Application และอุปกรณ<ป�อง กัน เครื อข) าย 
ชั้นภายนอก ท่ีประสิทธิภาพสามารถป�องกันการโจมตีใหม)ๆ และเข'าถึงเครือข)ายได'อย)างม่ันคงปลอดภัย 
 (5.๔) สคร. มีอุปกรณ<บริหารจัดการ Bandwidth ท่ีมีความสามารถในการจัดการสื่อสาร
ข'อมูลผ)านเครือข)ายอินเทอร<เน็ตได'อย)างมีประสิทธิภาพ 
 (5.๕)  สคร. มีอุปกรณ<สลับสัญญาณเครือข)าย (Network Switching) ทดแทนอุปกรณ<เดิม
ท่ีไม)มีบริการบํารุงรักษาแล'ว 
 (6) แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
  ระยะเวลาดําเนินการ 180 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. จัดซ้ือ/จัดจ'าง             
4. ดําเนินการติดตั้งและทดสอบการใช'งาน             
5. ตรวจรับงาน             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.3.2 โครงการ... 
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 4.3.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู@ระบบอิเล็กทรอนิกสC-รัฐวิสาหกิจ 
(GFMIS-SOE) ดBานฐานขBอมูลทางการเงินการบัญชีและขBอมูลงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 
 

  (1) งบประมาณ วงเงิน 1,433,000 บาท  
  (2) ความสอดคลBอง 

(2.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
  ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป-นรัฐบาลดิจิทัล  
(2.2) แผนแม)บท 
  ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป-นรัฐบาลดิจิทัล  
  ยุทธศาสตร<ท่ี 6 การสร'างความเชื่อม่ันในการใช'เทคโนโลยีดิจิทัล  
(2.3) แผน Digital MOF  
  ยุทธศาสตร<ท่ี 2 ยกระดับกระบวนการทํางานด'วยเทคโนโลยีดิจิทัล   
(2.4) ยุทธศาสตร< สคร. 
  ยุทธศาสตร<ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให'สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร<และสามารถเชื่อมโยงกับหน)วยงานภายนอกได'อย)างมีประสิทธิภาพ 
  (2.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาระบบบริหารจัดการข'อมูลตามภารกิจของ สคร. รองรับการบูรณาการข'อมูล
ด'วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการเปqดเผยข'อมูล (Open Data) 

  (2.6) กลยุทธ< ศทส. 
     เพ่ิมประสิทธิภาพฐานข'อมูลรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย<ของรัฐ และการร)วมลงทุนระหว)างรัฐ

และเอกชน 
 (3) วัตถุประสงคC 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังสู)ระบบอิเล็กทรอนิกส<-รัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) 
เพ่ือให' สคร. มีระบบสารสนเทศและฐานข'อมูลทางการเงินการบัญชีและข'อมูลงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีครบถ'วนและถูกต'อง รายแห)ง รายสาขา และภาพรวม และเพ่ือเป-นเครื่องมือให'บุคลากรของ สคร.  
ใช'ในการวิเคราะห<ข'อมูลทางการเงินการบัญชีและข'อมูลงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ให'สามารถจัดการและวิเคราะห<
ข'อมูลรัฐวิสาหกิจได'อย)างรวดเร็วแม)นยํา 
 (4) เปHาหมาย 
  สคร. มีระบบและฐานข'อมูลตามภารกิจของ สคร. ท่ีเพียงพอ ถูกต'อง ครบถ'วน 

 
 

 
 

/(6) ประโยชนC... 
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(5) ประโยชนC 
 เพ่ือใช'ในการตัดสินใจสําหรับผู'บริหารกระทรวงการคลัง ผู'บริหาร สคร. และหน)วยงาน 

ท่ีเก่ียวข'องได'อย)างมีประสิทธิภาพ สามารถนําข'อมูลดังกล)าวไปใช'เสนอนโยบายทิศทางและยุทธศาสตร<
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงแนวทางการกํากับดูแลและประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจรายแห)ง รายสาขาและภาพรวม  
  (6) แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
   ระยะเวลาดําเนินการ 210 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. จัดซ้ือ/จัดจ'าง             
4. ดําเนินการติดตั้งและทดสอบการใช'งาน             
5. ตรวจรับงาน             

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.3.3 โครงการ... 
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 4.3.3 โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการขBอมูลอุปกรณCเทคโนโลยีสารสนเทศในศูนยCขBอมูล  
(Data Center) พรBอมติดตั้ง 
 

(1) งบประมาณ วงเงิน 855,000 บาท 
(2) ความสอดคลBอง 
  (2.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
   ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป-นรัฐบาลดิจิทัล  
  (2.2) แผนแม)บท 
   ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป-นรัฐบาลดิจิทัล  
   ยุทธศาสตร<ท่ี 6 การสร'างความเชื่อม่ันในการใช'เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (2.3) แผน Digital MOF  

 ยุทธศาสตร<ท่ี 1 ยกระดับการใช'ประโยชน<จากการบูรณาการข'อมูลเศรษฐกิจการเงิน
การคลังด'วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 (2.4) ยุทธศาสตร< สคร. 
  ยุทธศาสตร<ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให'สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตร<และสามารถเชื่อมโยงกับหน)วยงานภายนอกได'อย)างมีประสิทธิภาพ 
  (2.5) แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 
    การพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานให'มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 
การเข'าถึงด'วย Mobile Device 
  (2.6) กลยุทธ< ศทส. 
    (2.6.1) จัดให'มีอุปกรณ<คอมพิวเตอร< อุปกรณ<เครือข)าย และซอฟต<แวร< ท่ีพร'อมใช'งาน 
 (3)  วัตถุประสงคC 

 เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอุปกรณ<ทางไกล พร'อมติดต้ังตู'  Rack  
สําหรับติดต้ังอุปกรณ<และระบบบริหารจัดการข'อมูลอุปกรณ<เทคโนโลยีสารสนเทศภายในตู' Rack ณ ศูนย<ข'อมูล 
(Data Center) แห)งใหม) 

 (4) เปHาหมาย 
 สคร. มีโครงสร'างพ้ืนฐานทางด'านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย 

และตอบสนองความต'องการใช'งาน 
(5) ประโยชนC 

 ศูนย<ข'อมูล (Data Center) ของ สคร. สามารถประมวลผลระบบคอมพิวเตอร<และระบบ
สารสนเทศ เพ่ือให'บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก)บุคลากร สคร. หน)วยงานรัฐวิสาหกิจ หน)วยงาน 
ท่ีเก่ียวข'อง และประชาชนท่ัวไปได'อย)างต)อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถรองรับการเชื่อมต)อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับหน)วยงานอ่ืนๆ ได'อย)างสะดวกและมีเสถียรภาพ  

(5) แผนงาน... 
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  (6) แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
   ระยะเวลาดําเนินการ 90 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. จัดซ้ือ/จัดจ'าง             
4. ดําเนินการติดตั้งและทดสอบการใช'งาน             
5. ตรวจรับงาน             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.3 โครงการ... 
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4.4 โครงการท่ีไม@ใชBงบประมาณ 
 

 4.4.1 การทดสอบสภาพพรBอมใชBงานระบบคอมพิวเตอรCและระบบสารสนเทศและระบบสํารอง 
ตามแผนบริหารตามแผนบริหารความต@อเนื่องในสภาวะวิกฤตดBานสารสนเทศ ประจําป-งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 

(1) งบประมาณ ไม)ใช'งบประมาณ   
(2) ความสอดคลBอง 
  (2.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 
   ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป-นรัฐบาลดิจิทัล  
  (2.2) แผนแม)บท 

ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป-นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร<ท่ี 6 การสร'างความเชื่อม่ันในการใช'เทคโนโลยีดิจิทัล  

(2.3) แผน Digital MOF  
    ยุทธศาสตร<ท่ี 3 สร'างความเชื่อม่ันในการใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
  (2.4) ยุทธศาสตร< สคร. 
    ยุทธศาสตร<ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให'สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร<และสามารถเชื่อมโยงกับหน)วยงานภายนอกได'อย)างมีประสิทธิภาพ 
(2.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 

    การพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานให'มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 
การเข'าถึงด'วย Mobile Device 

  (2.6) กลยุทธ< ศทส. 
   เฝ� าระวั งและรั บมือภั ยคุ กคามไซเบอร<  ด' วยระบบบริหารจั ดการ ควบคุม  
และการป�องกันเครือข)าย สคร. 
 (3) วัตถุประสงคC 
  เพ่ือเป-นการเตรียมความพร'อมและสร'างความต)อเนื่องในการดําเนินงาน ในกรณีท่ีระบบ
สารสนเทศเกิดเหตุฉุกเฉิน ขัดข'อง หรือข'อมูลเกิดการสูญหาย ให'สามารถกู'คืนและนํากลับมาใช'งานได'โดยเร็ว 
 (4) เปHาหมาย 
  ระบบสารสน เทศของ  สคร .  สามารถให'บริ การแก) บุ คลากร ได' อย) า งต) อ เนื่ อ ง 
และมีประสิทธิภาพ  
 (5) ประโยชนC 
  ระบบสารสนเทศของ สคร. สามารถให'บริการแก)บุคลากร สคร. และให'บริการข'อมูล
ข)าวสารแก)ผู'สนใจ ได'อย)างต)อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

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

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1.  จัดทําแผนการทดสอบเสนอให'รอง

ผู'อํานวยการ สคร.  
หรือท่ีปรึกษาท่ีกํากับดูแล
พิจารณาให'ความเห็นชอบ 

            

2. ดําเนินการทดสอบ 
ตามแผนท่ีกําหนดไว' 

            

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

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.4.2 โครงการ... 
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4.4.2 ธรรมาภิบาลขBอมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)  
 

(1) งบประมาณ ไม)ใช'งบประมาณ   
  (2) ความสอดคลBอง 
   (2.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 

   ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป-นรัฐบาลดิจิทัล  
  (2.2) แผนแม)บท 

ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป-นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร<ท่ี 6 การสร'างความเชื่อม่ันในการใช'เทคโนโลยีดิจิทัล  

  (2.3) แผน Digital MOF  
   ยุทธศาสตร<ท่ี 3 สร'างความเชื่อม่ันในการใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
  (2.4)  ยุทธศาสตร< สคร. 

  ยุทธศาสตร<ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให'สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตร<และสามารถเชื่อมโยงกับหน)วยงานภายนอกได'อย)างมีประสิทธิภาพ 

(2.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 
    การพัฒนาระบบบริหารจัดการข'อมูลตามภารกิจของ สคร. รองรับการบูรณาการ

ข'อมูลด'วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการเปqดเผยข'อมูล (Open Data) 
  (2.6) กลยุทธ< ศทส. 

   เพ่ิมประสิทธิภาพฐานข'อมูลรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย<ของรัฐ และการร)วมลงทุนระหว)างรัฐและ
เอกชน  
 (3) วัตถุประสงคC 

  เพ่ือให' สคร. มีการจัดทําธรรมาภิบาลข'อมูลภาครัฐให'สามารถติดตามการบริหารจัดการข'อมูล
ให'มีความโปร)งใส ตรวจสอบได' ส)งผลต)อคุณภาพ ความม่ันคงปลอดภัย และบูรณาการข'อมูลได'อย)างครบถ'วน 
ถูกต'อง และข'อมูลเป-นปsจจุบัน 

 (4) ผลลัพธCของโครงการ 
  สคร. มีประกาศธรรมาภิบาลข'อมูลภาครัฐท่ีสามารถจัดการข'อมูล ได'อย)างถูกต'อง และตรวจสอบได' 
 
 
 
 
 
 

 

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

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ศึกษากฏหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ</วิธีการ 
ท่ีเก่ียวข'องกับการดําเนินการธรรมาภิบาลข'อมูลภาครัฐ 

            

2. นําเสนอร)างคําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ข'อมูล (Data Governance Council) ต)อผู'อํานวยการ 
สคร. โดย ผอ. สคร. เป-นประธาน CIO เป-นรองประธาน 
ประกอบด'วย ผอ.สํานัก/กอง/ศูนย</เลขานุการกรม 
เป-นกรรมการ 

            

3. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือมอบนโยบายการ
ดําเนินงานธรรมาภิบาลข'อมลู และมอบหมายผู'รบัผิดชอบ
เพ่ือเป-นทีมบริกรข'อมูล (Data Steward Team)  

            

4. นําเสนอร)างคําสั่งแต)งตั้งทีมบรกิรข'อมูล  
(Data Steward Team) ประกอบด'วย  
- ผู'แทนสํานัก/กอง ท่ีเป-นเจ'าของชุดข'อมูล  

 - ผู'แทนด'านกฎหมาย  
- ผู'แทนด'านเทคนิค    

            

5. ทีมบริกรข'อมูล (Data Steward Team) ดําเนินการ
ตามข้ันตอนการเปqดเผยข'อมลูภาครัฐ (Open Data)  
ท่ีกําหนดไว'  

            

6. ทีมบริกรข'อมูล (Data Steward Team) นําเสนอผล
การดําเนินงานต)อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข'อมูล 
(Data Governance Council) เพ่ือพิจารณาให'ความ
เห็นชอบ  

            

7. เปqดเผยข'อมลูบนเว็บไซต< สคร. และเว็บไซต<เปqดเผย
ข'อมูลดิจิทัลต)อสาธารณะ Data.go.th 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

/4.4.3 ลายมือ... 
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4.4.3 ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสC (Digital Signature)  
 

(1) งบประมาณ ไม)ใช'งบประมาณ   
  (2) ความสอดคลBอง 
   (2.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 

   ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป-นรัฐบาลดิจิทัล  
  (2.2) แผนแม)บท 

ยุทธศาสตร<ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู)การเป-นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร<ท่ี 6 การสร'างความเชื่อม่ันในการใช'เทคโนโลยีดิจิทัล  

  (2.3) แผน Digital MOF  
   ยุทธศาสตร<ท่ี 3 สร'างความเชื่อม่ันในการใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
  (2.4)  ยุทธศาสตร< สคร. 

  ยุทธศาสตร<ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให'สามารถสนับสนุนการดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตร<และสามารถเชื่อมโยงกับหน)วยงานภายนอกได'อย)างมีประสิทธิภาพ 

(2.5)  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. 
    การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ด'วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (2.6) กลยุทธ< ศทส. 
    พัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร<มการบริหารจัดการภายใน (Back Office Platform) 

เพ่ือสนับสนุนกระบวนการทํางานให'เป-นรูปแบบดิจิทัล ใช'งานง)าย และมีความรวดเร็ว   
 (3) วัตถุประสงคC 
  เพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานและระบบงานใน สคร. ให'มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
อีกท้ังยังสอดคล'องกับการเป-นองค<กรไร'กระดาษ 

 (4) ผลลัพธCของโครงการ 
  สคร. มีการใช'ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส< (Digital Signature)  
 
 
 

หมายเหตุ 
ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 ศทส. จะดําเนินการเสนอเอกสารท่ีเป-นงานภายในแบบ Paperless ผ)านระบบ Cloud 
โดยใช' วิธีการ scan ลายมือช่ือของบุคคลเป-นรูปภาพวางลงในเอกสาร (Electronic Document) แทนการลงนาม 
เพ่ือเป-นการทดสอบการเริ่มโครงการลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส< (Digital Signature) ในเบ้ืองต'น ซ่ึงจะช)วยให'การเสนองาน 
มีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถเสนอได'จากทุกท่ีตลอดเวลา และในป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ศทส. จะได'พัฒนา
โครงการลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส< (Digital Signature) ตามมาตรฐานและข'อกําหนดท่ีเก่ียวข'องต)อไป  

 
 
 
 

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

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ศึกษาวิธีการและวางแผนการจดัทํา/กําหนด
Workflow ของการเสนองานภายใน สคร. 
โดย ศทส. จะเป-นสํานักนําร)องในการทดสอบการเสนองาน 
ผ)านระบบ 
2. ปรับปรุงแก'ไขพร'อมกับพัฒนารปูแบบของ
การเสนองานผ)านระบบให'ครอบคลุมลักษณะงาน 
ของแต)ละสํานัก/กอง/กลุ)ม  
3. ประชาสัมพันธ<การเสนองานผ)านระบบให'
คณะผู'บริหารระดับสูง และสํานัก/กอง/กลุ)ม ทราบ 

หมายเหตุ: ศึกษาแนวทางและข'อกําหนดในการนําเอาลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส<มาใช'กับงานของ สคร. เพ่ือเป-นการปรับ
กระบวนงานก'าวสู) Digital Office อย)างเต็มรูปแบบ  




