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บทท่ี ๑ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ปจจุบันภาครัฐไดใหความสําคัญในการนําเทคโนโลยีดิจิ ทัลมาสนับสนุนและขับเคลื่อน 

ภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน ท่ีจะปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู รูปแบบใหม 

เพ่ือใหการพัฒนาประเทศเขาสู เศรษฐกิจดิจิทัลอยางยั่งยืน สําหรับยุทธศาสตรท่ีสําคัญภายใตการนํา 

ของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) เนนในเรื่องการพัฒนาประเทศดวยการสรางความเขมแข็ง

จากภายใน โดยขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผานกลไก “ประชารัฐ”  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) ไดนําแนวคิดดานแผนงานดิจิทัลท่ีสําคัญของประเทศ พรอมดวย

วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นํามาเปนแนวทาง

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้

1. แนวคิดประเทศไทย 4.0

แนวคิดประเทศไทย 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

โดยมีวิสัยทัศนวา “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตางๆ 

เพ่ือปรับแก จัดระบบ และโครงสรางในการพัฒนาประเทศท้ังในสวนของภาครัฐและเอกชน 

แนวคิดประเทศไทย 4.0 เริ่มดวยการสรางความเขมแข็งจากภายใน โดยเริ่มจากการนําประโยชน

จากโครงสรางหลักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคปจจุบัน เพ่ือสรางความแข็งแกรง 

ใหกับอุตสาหกรรมเปาหมาย (Digital Startup) ประกอบดวย 5 กลุม ดังนี้ 

(1) กลุมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสควบคุมอัจฉริยะ  

(2) กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย  

(3) กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  

(4) กลุมดิจิทัล อินเตอรเนต และปญญาประดิษฐ  

(5) กลุมอุตสาหกรรมและการบริการท่ีมีมูลคาสูง  

ดังนั้น แนวคิดประเทศไทย ๔.๐ จึงเปนการสรางความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม โดยปรับเปลี่ยน 

โครงสรางเศรษฐกิจเปนอุตสาหกรรม เพ่ิมมูลคาสินคาและบริการอยางสรางสรรค เพ่ิมมูลคาจากเดิมดวยนวัตกรรม

และเทคโนโลยดีิจิทัล บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือกาวไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ของประเทศ

ไทยไดอยางแทจริง 
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2. แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พรอมดวยแผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2559 เพ่ือเปนกลไกสําคัญ  

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

ดิจิทัลไทยแลนด (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยท่ีสามารถสรางสรรค และใชประโยชน

จากเทคโนโลยีดิจิ ทัลอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษย  

และทรัพยากร เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน  

โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะมีเปาหมายในภาพรวม 4 ประการ ดังตอไปนี้ 

1)  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ดวยการใชนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีดิจิทัล เปนเครื่องมือหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิตและการบริการ 

2) สรางโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียมดวยขอมูลขาวสารและบริการตางๆ ผานสื่อดิจิทัล 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3) เตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุมมีความรูและทักษะท่ีเหมาะสมตอการดําเนินชีวิต  

และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

4) ปฏิรูปกระบวนทัศนการทํางานและการใหบริการของภาครัฐ ดวยเทคโนโลยีดิจิ ทัล 

และการใชประโยชนจากขอมูล เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุงเนนการพัฒนาระยะยาวอยางยั่งยืนสอดคลอง 

กับการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ดังนั้น เพ่ือใหวิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

บรรลุผลแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจึงไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดาน  

ตามแผนภาพ ดังนี้ 
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3. รางแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 

รางแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 เปนแผนขับเคลื่อน 

การดําเนินงานในยุทธศาสตรท่ี ๔ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

3.1 วิสัยทัศนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

“ยกระดับภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลท่ีมีการบูรณาการระหวางหนวยงาน มีการทํางาน

แบบอัจฉริยะ ใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง และขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง” 

การยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

ขององคประกอบหลักสําคัญ 4 ประการ ไดแก  

1) การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) คือ การบูรณาการระหวางหนวยงาน 

โดยการเชื่อมโยงขอมูลไปจนถึงการดําเนินงาน เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการใหบริการ

ของรัฐ ซ่ึงการบูรณาการดังกลาวลดความซํ้าซอนในดานงบประมาณ ระยะเวลา สามารถใชบริการเทคโนโลยี

รวมกัน (Share Services) นําไปสูการใหบริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One - stop Service) 

2) การดําเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) คือ การนําเทคโนโลยีและอุปกรณ

ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภาครัฐไทย เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 

แมนยํา และตรงจุดมากข้ึน โดยมีการเชื่อมตอระหวางเครื่องมืออุปกรณ (Internet of Things) ตางๆ อยางท่ัวถึง 

ทําใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดเปนปจจุบันและมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยอาจมีการเชื่อมตอแบบอัตโนมัติดวย 

ซ่ึงเม่ือนําระบบจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) มาชวยจัดระเบียบฐานขอมูล ประกอบกับนําเครื่องมือ

วิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Analytics) มาชวยทําความเขาใจขอมูลอยางลึกซ้ึง จะชวยทําใหเจาหนาท่ีภาครัฐสามารถ 

คาดการณลวงหนา เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและใหบริการแบบเชิงรุกได  

3) การใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-centric Services) คือ การยกระดับ

งานบริการภาครัฐใหตรงกับความตองการของประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รักษาสมดุลระหวาง 

ความปลอดภัยของขอมูลของประชาชน และการอํานวยความสะดวก 

4) การสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนไปสูการเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation)  

คือ การวางแนวทางการยกระดับภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลดวยกระบวนทัศนการเปลี่ยนแปลง 

โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Outcome - driven Transformation) ท่ีมีการปรับเปลี่ยนองคกรแบบครบวงจร 

(End-to-End Transformation) ท้ังในดานทรัพยากรมนุษย  (People) ข้ันตอนการทํางาน (Process) 

เทคโนโลยี (Technology) และกฎระเบียบ (Regulation) โดยมีการบริหารจัดการโครงการและการกํากับดูแล

ท่ีชัดเจน (Project Management and Governance) 
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แผนภาพวิสัยทัศนรัฐบาลดิจิทัล 
 

 

 

3.2 เปาหมาย ยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
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4. แผนขับเคล่ือนกระทรวงการคลังสูการเปนกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตรท่ี 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐ 

สูการเปนรัฐบาลดิจิทัลโดยมุงเนนใหเกิดการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ของหนวยงานรัฐ ซ่ึงจะทําใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจํากัดทางกายภาพ พ้ืนท่ี และภาษา

ประกอบกับภูมิทัศนดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปไดกําหนดวาในระยะที่ 2 ของแผนพัฒนาดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ทุกภาคสวนของประเทศไทยมีสวนรวมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทาง

ประชารัฐ ซ่ึงกรอบระยะเวลาในระยะท่ี 2 สอดคลองกับการดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ กระทรวงการคลังจึงไดกําหนดวิสัยทัศนการขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสูการเปนกระทรวงการคลัง

ดิจิทัล (Digital MOF) ดังนี้  

4.๑ วิสัยทัศน (Vision)  

“มุงสูการเปนกระทรวงการคลังดิจิทัลในป 2565” 

4.2 ยุทธศาสตร (Strategy) 

ภายใตแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสูการเปนกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 

(แผนกระทรวงการคลังดิจิทัลฯ) ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยกระดับการใชประโยชนจากการบูรณาการขอมูลเศรษฐกิจการเงิน

การคลังดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยกระดับกระบวนการทํางานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  

ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

ยุทธศาสตรท่ี 4 : บูรณาการและยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล  

ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ภาพรวมแผนขับเคล่ือนกระทรวงการคลังสูการเปนกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF)  

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
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5. วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

5.๑ วิสัยทัศน (Vision)  

“เปนเสาหลักดานรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพยของรัฐ และการรวมลงทุนระหวางภาครัฐ 

และเอกชน เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

5.๒ พันธกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate)  

กฎกระทรวงแบงสวนราชการ สคร. กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ (กฎกระทรวงฯ) กําหนด

อํานาจหนาท่ีของ สคร. ดังนี้ 

๑) เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการท่ีเก่ียวกับการบริหารและพัฒนา

รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ 

๒) กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีการดําเนินงานที่สอดคลอง 

กับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

๓) ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และใหความชวยเหลือดานวิชาการของการบริหารและพัฒนา

องคกรแกรัฐวิสาหกิจ 

๔) ดําเนินการบริหารหลักทรัพยของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการท่ีรัฐถือหุนต่ํากวารอยละหาสิบ

ของทุนท้ังหมด 

๕) ดําเนินการเก่ียวกับการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการภาครัฐ 

๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน หรือตามท่ี

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

5.3 ภารกิจหลักของหนวยงาน (Mission) 

บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ  โดยการเสนอแนะนโยบาย 

และมาตรการการกํากับดูแล การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ 

และสรางมูลคาเพ่ิมใหแกทรัพยสินของรัฐ พรอมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 

5.4 กรอบแนวคิด สคร. 4.0 พลัส (SEPO 4.0+) สําหรับป 2560 - 2564 

กรอบแนวคิด SEPO 4.0+ เปนการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการสําคัญ

ของยุทธศาสตรชาติ  20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 ไทยแลนด  4.0  

และยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง มาใช เปนกรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร SEPO 4.0+  

ซ่ึงประกอบดวย 5 หลักการสําคัญ ไดแก  

1) Strategy คือ การขับเคลื่อนงานโดยยึดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร โดยมียุทธศาสตร 

ดานรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพยของรัฐ และการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน ท่ีชัดเจนและสอดคลอง 

กับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ไทยแลนด 4.0 และยุทธศาสตร

กระทรวงการคลัง 
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2) Efficiency คือ การพัฒนางานดวยประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะเพ่ิมประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาระบบการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยเนนธรรมาภิบาล  

มีกระบวนการดานหลักทรัพยของรัฐและการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชนท่ีชัดเจนและกระชับ 

ขับเคลื่อนดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และนวัตกรรมท่ีสอดรับกับไทยแลนด 4.0  

3) Partnership คือ การสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการทํางาน เนนกลไกประชารัฐ 

สรางความรวมมือระหวางรัฐ เอกชน และประชาชน 

4) Organization คือ การพัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีความสามารถ โดยนําหลักการ 

SAMART (สามารถ) มาใชพัฒนาองคกร ไดแก Skill - Attitude - Morality - Appearance - Reliability - 

Teamwork และมีความสุข ปรับปรุงกระบวนงานใหกระชับ สอดรับกับนโยบายไทยแลนด 4.0 “Do Less  

For More” ขับเคลื่อนดวย IT และนวัตกรรม  

5) + (Plus) คือ การสรางให สคร. เปนองคกรคุณธรรม 

5.๕ ยุทธศาสตร (Strategy) 

เพ่ือใหแผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ บรรลุตามพันธกิจ 

ในการพัฒนาและเ พ่ิมมูลคารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ  รวมท้ังการสง เสริมและสนับสนุน 

การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐไดอยางยั่ งยืน สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร  

การพัฒนาประเทศในระยะยาว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 จึงไดกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตรในการปฏิบัติงาน ๕ ดาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจใหมีคุณภาพและสามารถ

เติบโตไดอยางย่ังยืน 

เปาประสงค  

๑) รัฐวิสาหกิจมีบทบาทภารกิจและทิศทางการดําเนินงานชัดเจน สอดคลองกับความตองการ 

ของประเทศและนโยบายรัฐบาล 

๒) รัฐวิสาหกิจสามารถใหบริการและดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ อยางครอบคลุมตอบสนอง 

ตอผูมีสวนไดเสียอยางท่ัวถึง เทาเทียม และเปนธรรม เพ่ือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ 

ของประเทศอยางยั่งยืน 

๓) รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี โปรงใส ตรวจสอบได และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

เทียบเทามาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : บริหารจัดการหลักทรัพยของรัฐอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก  

และเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศ 

เปาประสงค 

๑) การบริหารหลักทรัพยของรัฐท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

๒) กระทรวงการคลังถือครองหลักทรัพยของรัฐท่ีมีความจําเปนเทานั้น 
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ยุทธศาสตรท่ี ๓ :  ส งเสริมและสนับสนุนให เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ คุมคาในการดําเนินกิจการ มีความโปรงใส เช่ือถือได และไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน 

เปาประสงค 

๑) โครงการรวมลงทุนมีสัดสวนการลงทุนตอการลงทุนของภาครัฐในภาพรวมท่ีเพ่ิมข้ึน 

๒) โครงการรวมลงทุนประสบความสําเร็จ โปรงใส ตรวจสอบได โดยมีการแบงความเสี่ยง 

และผลตอบแทนระหวางภาครัฐและเอกชน ท่ีสอดคลองกับหลักวินัยการเงินการคลัง 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาบุคลากร สคร. ใหสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจไดตามเปาหมาย 

และมีคุณภาพ 

เปาประสงค   

๑) บุคลากร สคร. ทุกคนเปน SMART 

๒) บุคลากร สคร. มีความผูกพันตอองคกร 

๓) บุคลากร สคร. มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ยุทธศาสตร ท่ี ๕ : พัฒนากระบวนงานของ สคร. ใหสามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตรและสามารถเช่ือมโยงกับหนวยงานภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค  

๑) กระบวนการทํางานของ สคร. สนับสนุนการดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ี ๑ - ๔ 

กลยุทธ 
๑.๑) ทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานอยางสมํ่าเสมอ 
๑.๒)  พัฒนา Platform ใช IT และนวัตกรรม ในการพัฒนากระบวนการทํางานเพ่ือสนับสนุน

และติดตามการดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ี 1 - 4 
1.3) พัฒนาระบบในการติดตาม วิเคราะห ตอบสนองตอสิ่งท่ีมากระทบองคกรอยางทันการณ 

และเชื่อถือได 
๑.4)  บริหารจัดการงานพัสดุเพ่ือใหการสั่งซ้ือพัสดุ อุปกรณ ตอจํานวนบุคลากรลดลง 

๒) มีฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ี ๑ - ๔ 

กลยุทธ 
๒.๑) พัฒนาระบบ GFMIS-SOE และ PFMS-SOE ใหเปนระบบท่ีใชงานงาย (User Friendly) 

และมีขอมูลท่ีจําเปนตอการตัดสินใจของทุกหนวยงานท่ีตองใชขอมูลรัฐวิสาหกิจ 
๒.๒)  พัฒนาฐานขอมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพยของรัฐและการรวมลงทุนระหวาง

ภาครัฐและเอกชนท่ีจําเปนตอการตัดสินใจของทุกหนวยงานท่ีตองใชขอมูล 
๒.๓)  พัฒนาระบบการจัดการ  จัด เ ก็บ  รักษา  และสืบคนขอมูล  (Data/Information/ 

Knowledge) ท่ีใชงาย เอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
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3) มีระบบการสื่อสารภายในและภายนอก เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ี ๑ - ๔ 

กลยุทธ 
3.๑) ลดจํานวนการสงบันทึกภายในระหวางสํานัก/กอง/ศูนย/กลุมงาน ใหนอยลงจนไมมี 

การสงบันทึกภายใน 
3.๒)  ประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกคนเขาใจเปาหมายในการดําเนินงานของ สคร. 
3.๓)  จัดใหมีชองทาง/ระบบท่ีบุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางปลอดภัย

และเชื่อถือได 
3.๔)  จัดใหมีชองทางในการสื่อสารระหวาง สคร. และกรรมการและผูบริหารรัฐวิสาหกิจ 

ท่ีทันการณและปลอดภัย 
3.5)  ประชาสัมพันธใหรัฐวิสาหกิจและประชาชนรูจัก สคร. และรับทราบภารกิจของ สคร. 

เพ่ิมข้ึน 
 

แผนท่ียุทธศาสตรของ สคร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
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6. วิสัยทัศนและยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. 

6.๑ วิสัยทัศน (Vision) 

“เปนศูนยบริการขอมูลดานรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพยของรัฐ และการใหเอกชนรวมลงทุน 

ในกิจการของรฐั พรอมท้ังยกระดับขีดความสามารถ ของ สคร. ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

6.๒ พันธกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate) 

กฎกระทรวงฯ กําหนดอํานาจหนาท่ีของ ศทส. ดังนี้ 

๑) เปนศูนยดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสารสนเทศดานรัฐวิสาหกิจ 

๒)  จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน ตลอดจนบริหาร

จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน ใหสอดคลองกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง 

๓) วางแผน พัฒนาและบริหารจัดการโครงการสวนขยายระบบงานของระบบบริหารการเงิน 

การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือรองรับขอมูลรัฐวิสาหกิจ 

๔)  สนับสนุน ใหคําปรึกษาแนะนํา และฝกอบรมเก่ียวกับการนําระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือรองรับขอมูลรัฐวิสาหกิจใหแกรัฐวิสาหกิจ สวนราชการ และเจาหนาท่ี 

ของสํานักงานท่ีเก่ียวของ 

๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

6.๓ ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. 

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. ศทส. ไดกําหนดยุทธศาสตรไว  

๓ ยุทธศาสตร ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ “พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย  

มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความตองการใชงาน” 

เปาประสงค มีโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศท่ีเพียงพอและพรอมใชงาน 

กลยุทธ 

1) จัดใหมีอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย และซอฟตแวร ท่ีพรอมใชงาน 

2) จัดใหมีระบบบริหารจัดการ ควบคุม และปองกันการเขาถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และเครือขาย สคร. 

3) สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ “พัฒนาและบริหารจัดการฐานขอมูลดานรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพยของรัฐ  

และการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ และบูรณาการฐานขอมูลดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

เปาประสงค มีระบบและฐานขอมูลดานรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพยของรัฐ และการใหเอกชน 

รวมลงทุนในกิจการของรฐัท่ีเพียงพอ ถูกตอง ครบถวน 

 

/กลยุทธ... 
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กลยุทธ 

1) พัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE และ PFMS-SOE) ใหเปนระบบ

ท่ีใชงานงาย (User Friendly) และมีขอมูลท่ีจําเปนตอการตัดสินใจของทุกหนวยงานท่ีตองใชขอมูลรัฐวิสาหกิจ 

เพ่ือรองรับการเปดเผยขอมูลแกสาธารณะ (Open Data) 

2)  พัฒนาฐานขอมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพยของรัฐและการรวมลงทุนระหวาง

ภาครัฐและเอกชนท่ีจําเปนตอการตัดสินใจของทุกหนวยงานท่ีตองใชขอมูล เพ่ือรองรับการเปดเผยขอมูล 

แกสาธารณะ (Open Data) 

๓) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดการ จัดเก็บ รักษา และสืบคนขอมูลท่ีใชงานงาย 

เอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ “พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ ของ สคร. ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

เปาประสงค มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน และลดข้ันตอน 

การปฏิบัติงาน 

กลยุทธ 

1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ สคร. ในการสื่อสารและทํางาน

รวมกัน 

2) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือทดแทนกระบวนการทํางาน

ของ สคร. 

3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามงานโครงการ งานประจํา และการเบิกจาย 

เงินงบประมาณของแตละโครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/7. ความสอดคลอง…  
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7. ความสอดคลองของยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. ตอยุทธศาสตรของ สคร. SEPO 4.0+ แผนกระทรวงการคลังดิจิทัลฯ (Digital MOF) แผนพัฒนา

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และรางแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2560 - 2564)  
 

ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของ สคร. 

ยุทธศาสตร สคร.  

(SEPO 4.0+) 

แผนกระทรวงการคลังดิจิทัลฯ 

(Digital MOF) 

แผนพัฒนาดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 

 

รางแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ของประเทศไทย  

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใหมีความทันสมัย มีเสถียรภาพ 

ปลอดภัย และตอบสนอง 

ความตองการใชงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากระบวนงาน

ของ สคร. ใหสามารถสนับสนุน 

การดําเนินการตามยุทธศาสตร 

และสามารถเช่ือมโยงกับหนวยงาน

ภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเช่ือมัน่ 
ในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  
ยุทธศาสตรท่ี 4 บูรณาการและ
ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัล  

ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐ 

สูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การบูรณาการ 

และยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน 

รัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาและบริหาร

จัดการฐานขอมลูดานรัฐวิสาหกิจ 

หลักทรัพยของรัฐ และการใหเอกชน 

รวมลงทุนในกิจการของรัฐ  

และบูรณาการฐานขอมูล 

ดวยเทคโนโลยดีิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาและยกระดับ

ธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ 

ใหมีคุณภาพและสามารถเติบโต 

ไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 บริหารจดัการ

หลักทรัพยของรัฐอยางเปนระบบ  

มีประสิทธิภาพ เชิงรุก  

และเกิดประโยชนสูงสดุแกประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุน

ใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา 

ในการดําเนินกิจการ มีความโปรงใส 

เช่ือถือได และไดรับการยอมรับ 

จากทุกภาคสวน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการใช

ประโยชนจากการบูรณาการขอมลู

เศรษฐกิจการเงินการคลังดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 4 บูรณาการ 
และยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล  
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐ 

สูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การบูรณาการ 

และยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน 

รัฐบาลดิจิทัล 

 

/ตาราง (ตอ)... 
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ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของ สคร. 

ยุทธศาสตร สคร.  

(SEPO 4.0+) 

แผนกระทรวงการคลังดิจิทัลฯ 

(Digital MOF) 

แผนพัฒนาดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 

 

รางแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ของประเทศไทย  

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากระบวนงาน

ของ สคร. ใหสามารถสนับสนุน 

การดําเนินการตามยุทธศาสตร 

และสามารถเช่ือมโยงกับหนวยงาน

ภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและยกระดับ

ขีดความสามารถ ของ สคร.  

ดวยเทคโนโลยดีิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาและยกระดับ

ธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ 

ใหมีคุณภาพและสามารถเติบโต 

ไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 บริหารจัดการ

หลักทรัพยของรัฐอยางเปนระบบ  

มีประสิทธิภาพ เชิงรุก  

และเกิดประโยชนสูงสดุแกประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุน

ใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา ในการ

ดําเนินกิจการ มีความโปรงใส เช่ือถือได 

และไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาบุคลากร 

สคร. ใหสามารถปฏิบัติงานตาม

ภารกิจไดตามเปาหมายและมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับกระบวนการ
ทํางานดวยเทคโนโลยีดจิิทัล  
ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาบุคลากร 
ใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐ 

สูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคน 

ใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การบูรณาการ 

และยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานรัฐบาล

ดิจิทัล 

/ตาราง (ตอ)... 
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ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของ สคร. 

ยุทธศาสตร สคร.  

(SEPO 4.0+) 

แผนกระทรวงการคลังดิจิทัลฯ 

(Digital MOF) 

แผนพัฒนาดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 

 

รางแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ของประเทศไทย  

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากระบวนงาน

ของ สคร. ใหสามารถสนับสนุนการ

ดําเนินการตามยุทธศาสตร 

และสามารถเช่ือมโยงกับหนวยงาน

ภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/บทท่ี ๒… 



 
 

บทท่ี ๒ 

ขอมูลดานคอมพิวเตอรและระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สคร. 

ศทส. มีโครงสรางพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานขอมูลตางๆ เพ่ือสนับสนุน 

การดําเนินงานตามภารกิจหลักของ สคร. โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

2.1 ดานเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

ลําดับ รายการ จํานวน 

 เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง  

1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน  ๗๐ 

2. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล  ๑๐๘ 

3. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานอ่ืนๆ ระบุทํา Graphic design ๑ 

4. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับประมวลผล ๓๘ 

5. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/รุน HP LaserJet Pro ๔๐๐ ๒๒ 

6. สแกนเนอร สําหรับงาน  เขาระบบ e-filing รุน Avision AV๑๘๖+ ๑๔ 

 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  

7. เครื่องแมขายของหนวยงาน (Physical Machine) ๑๙ 

8. เครื่องแมขายของหนวยงาน (Virtual Machine) ๓๕ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร  

9. ระบบ Anti-virus  

 - Symantec Endpoint Protection ๒๐๐ License 

10. ระบบ Firewall  

 - Checkpoint ๔๖๐๐ 

- McAfee NGF-๑๐๖๕  

- IMPERVA X๒๕๐๐ 

- Fortinet 200 

- Fortinet 300 

๑ 

๑ 

๑ 

1 

1 

11. โปรแกรมบริหารจัดการสํานักงาน (Office)  

 - MS Office ๒๐๑๐ ๑๐๐ 

12. โปรแกรมสําหรับจัดการฐานขอมูล  

 - MS SQL ๒๐๑๒ ๑๒ 

 

 

 

/2. ดานระบบ… 
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2.2 ดานระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศของ สคร. ในปจจุบันแบงออกเปน 4 ประเภท หรือมีท้ังสิ้นจํานวน 27 ระบบ ดังนี้ 
 

ระบบท่ีดําเนินการใชงานในปจจุบัน ผูรับผิดชอบ 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายใน สคร. (Intranet)  

1.1  ระบบ Web Portal กรินทร/ณัฐพล/ 

วันชัย/อริสา 1.2  ระบบ E - Filing 

1.3  ระบบ E - Mail กรินทร/ณัฐพล/วันชัย 

1.4  ระบบการจัดการองคความรู (KM) กรินทร/ณัฐพล/อริสา 

1.5  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E - Office) 

กรินทร/ณัฐพล 
1.6  ระบบสํานักงานอัตโนมัติ  

  (ระบบจองรถ/ระบบจองหองประชุม/ระบบลาราชการ/ระบบพัสดุ) 

1.7  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.8  ระบบติดตามการดําเนินการของโครงการ (Tracking System)  กรินทร/วันชัย/อริสา 

1.9 ระบบแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส  (E - Form) กรินทร/วันชัย/อริสา 

1.10  ระบบเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายเสมือน  

(Virtual Desktop Infrastructure : VDI) กรินทร/โชคชัย 

1.11   ระบบ Fax Server 

1.12  ระบบฐานขอมูลโครงการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) กรินทร/ณัฐพล/วันชัย 

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนโดยผานทางอินเตอรเน็ต (Internet) 

2.1  ระบบเว็บไซต สคร. (www.sepo.go.th) 
กรินทร/วนัชยั/อริสา 

2.2  ระบบเว็บไซต GFMIS-SOE (gfmis-soe.sepo.go.th) 

3.  ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพยของรัฐระบบ และการใหเอกชน

รวมลงทุนในกิจการของรัฐ (GFMIS-SOE) 

3.1  ระบบฐานขอมูลการเงินรัฐวิสาหกิจ กรรวีร/ศรีนรา/ 

ขนิษฐนภา 

3.2  ระบบการติดตามงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ กรรวีร/เยาวลักษณ/ 

ขนิษฐนภา 

3.3  ระบบฐานขอมูลท่ัวไปกิจการรัฐวิสาหกิจ 

กรรวีร/วันชัย 3.4  ระบบฐานขอมูลผูบริหาร พนักงาน 

3.5  ระบบฐานขอมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

  

  

 /ตาราง (ตอ)... 



- ๑๘ - 
 

ระบบท่ีดําเนินการใชงานในปจจุบัน ผูรับผิดชอบ 

4.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยและเครือขาย 

4.1  ระบบ Antivirus 

โชคชัย/กรินทร 

4.2  ระบบ Active Directory 

4.3  ระบบ Backup Systems 

4.4  ระบบ Domain name server 

4.5  ระบบ Dynamic Host Configuration protocol 

4.6  ระบบ Network Management 

4.7  ระบบ Network Monitoring 

4.8  ระบบจัดเก็บขอมูลกลาง 

 

2.3 ขอมูลสถานะดานเครือขาย 

รายการ จํานวน 

1.  อุปกรณเครือขาย 

1.1  Router ๑ 

1.2  Switching ๒๐ 

1.3  KVM Switching  ๒ 

1.4  RAS ๑ 

1.5  Access Point ๒๒ 

1.6  Firewall ๗ 

1.7  ระบบจัดเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอร ๑ 

1.8  NAC ๑ 

1.9  Backup System and Data ๑ 

1.9 ระบบสํารองไฟฟา ขนาด ๓๐ กิโลโวลต  และ  ๒๐ กิโลโวลต ๒ 

2. ผูใหบริการเครือขาย 

2.1  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT Telecom Public 

Company Limited : CAT) ใหบริการอินเตอรเน็ต 

ความเร็ว  

๓๐/๕๐ Mbps 

2.2 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (TOT Public Company Limited : TOT) 

ใหบริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) 

ความเร็วไมนอยกวา  

4 Gbps 

 

 

 

/2.4 ผังแสดง... 



- ๑๙ - 

2.4 ผังแสดงสถาปตยกรรมโครงขายคอมพิวเตอร (Network Infrastructure Diagram) ของ สคร. 

/บทท่ี 3... 



บทท่ี 3 
โครงการท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3.1 ตารางสรุปโครงการตามยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ :  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความตองการใชงาน 

เปาประสงค :  มีโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศท่ีเพียงพอและพรอมใชงาน 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ 

1.1 จัดใหมีอุปกรณคอมพิวเตอร 

อุปกรณเครือขาย 

และซอฟตแวร  

ท่ีพรอมใชงาน 

1) โครงการจางเหมาระบบอินเตอรเน็ต

ของ สคร.

ใหบริการขอมูลขาวสารและสารสนเทศแกบุคลากรของ สคร.  

และประชาชนท่ัวไป สามารถใชบริการอินเตอรเน็ตไดอยางตอเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ 

ศรีนรา/วันชัย 

2) โครงการจางผูใหบริการสื่อสัญญาณ

ความเร็วสูง (Dark Fiber) ของ สคร.

ภัทรา/ณัฐพล 

3) โครงการจางบํารุงรักษา และซอมแซม

แกไขระบบคอมพิวเตอร อุปกรณ

เครอืขาย และซอฟตแวรของ สคร.

มีผูใหบริการบํารุงรักษา และซอมแซมแกไขระบบคอมพิวเตอร 

อุปกรณเครือขาย และซอฟตแวรของ สคร. เพ่ือใหการใชงานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สคร. มีความพรอม 

ในการใชงานอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีการทดสอบกูคืนระบบสารสนเทศ 

กรินทร/โชคชัย

ขนิษฐนภา 

การเตรียมการรองรับโครงการสําคัญท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1) โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายระบบบริหารจัดการเครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขายแบบเสมือน

สคร. มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบบริหารจัดการ 

เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายแบบเสมือนทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร 

แมขายเดิมท่ีจัดซ้ือตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

เพ่ือทดแทนของเดิม ตั้งแตป 2554 

กรินทร/โชคชัย 

/ตาราง (ตอ)... 



- ๒๑ - 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ 

1.2 จัดใหมีระบบบริหารจัดการ 

ควบคุม และปองกัน 

การเขาถึงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและเครือขาย 

สคร. 

1) โครงการทดแทนอุปกรณปองกัน
เครือขายชั้นภายในของ สคร. 

 

สคร. มีอุปกรณปองกันเครือขายชั้นใน (Internal firewall)  

สําหรับปองกันการเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของ สคร.  

ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใหบริการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของ สคร. มีความม่ันคงปลอดภัย สามารถใหบริการระบบ

สารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอรของ สคร. ไดอยางตอเนื่อง  

มีความนาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ 

กรินทร/โชคชัย 

 

การเตรียมการรองรับโครงการสําคัญท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1)  โครงการจัดหาระบบตรวจสอบ 

และเฝาระวังการทํางานของอุปกรณ

เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย

คอมพิวเตอร 

สคร. มีระบบการตรวจสอบและเฝาระวังการทํางานของอุปกรณ

เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอร เพ่ือเปนการบริหาร

จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงรุก เพ่ือใหระบบสารสนเทศ 

ของ สคร. สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอเนื่อง 

และม่ันคงปลอดภัย 

โชคชัย/วิศวะ 

 

1.3  สรางความเชื่อม่ัน 

 ในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล

 และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

1) การซักซอมแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

และทดสอบการสํารองและกูคืนระบบ

สารสนเทศ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕61 

*ไมใชงบประมาณ 
 

การเตรียมความพรอมและสรางความตอเนื่องในการดําเนินงาน 

ในกรณีท่ีระบบสารสนเทศเกิดเหตุฉุกเฉิน ขัดของ หรือขอมูลสูญหาย 

ใหสามารถกูคืนและนํากลับมาใชงานไดโดยเร็ว 

กรินทร/โชคชัย/ 

ณัฐวุฒิ 

    

    

   /ตาราง (ตอ)... 



- ๒๒ - 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ 

 2)  การจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติ

สารสนเทศของ สคร. ในดานตางๆ ดังนี้ 

2.1)  นโยบายและแนวปฏบิัต ิ

 ในการรักษาความม่ันคง

 ปลอดภัยดานสารสนเทศ  

 

 

 

2.2)  นโยบายและแนวปฏบิัต ิ

ในการจัดทําแผนการสํารอง

ขอมูลระบบสารสนเทศ    

2.3) นโยบายและแนวปฏบิัต ิ

 ในการจัดทําแผนการบริหาร

ความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต 

(Business Continuity Plan : BCP) 

ดานสารสนเทศ   

 

 

 

- สคร. ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 

ในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดให

หนวยงานของรัฐตองจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพ่ือใหการดําเนินการใดๆ 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐ  

หรือโดยหนวยงานของรัฐมีความม่ันคงปลอดภัยและเชื่อถือได 

- สคร. มีแผนการสํารองขอมูล หากระบบเกิดเหตุฉุกเฉิน  

ระบบขัดของ หรือขอมูลสูญหาย จะสามารถกูคืนกลับมา 

ใชไดโดยเร็ว 

- สคร. สามารถปฏิบัติงานท่ีสําคัญไดอยางตอเนื่องแมเกิดภาวะ

วิกฤต ตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 22301 : 2012 

 

 

กรรวีร/ณัฐวุฒิ 

    

 

/ตาราง (ตอ)... 



- ๒๓ - 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ 

 2.4) นโยบายและแนวปฏบิัต ิ

ในการจัดทําแผนการบริหาร

ความเสี่ยงดานสารสนเทศ   

 

2.5) นโยบายและแนวปฏบิัต ิ

ในการจัดทําแผนเตรียม 

ความพรอมกรณีฉุกเฉิน 

ท่ีสามารถเชื่อมโยง 

ถึงตัวบุคคลได 

- สคร. ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO  

(The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tread way Commission) เพ่ือลดระดับการเกิดความเสี่ยง 

ตอระบบสารสนเทศ สคร. 

- สคร. มีแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินท่ีสามารถเชื่อมโยง 

ถึงตัวบุคคลได โดยแผนดังกลาวเปนการปองกันปญหา 

และลดโอกาสความเสียหายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของ สคร. และมีการกําหนดผูรับผิดชอบเพ่ือสามารถ 

ระงับเหตุไดอยางทันทวงที 

กรรวีร/ณัฐวุฒิ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

/ยุทธศาสตรท่ี 2... 



- ๒๔ - 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาและบริหารจัดการฐานขอมูลดานรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพยของรัฐ และการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ และบูรณาการฐานขอมูล            
  ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เปาประสงค : มีระบบและฐานขอมูลดานรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพยของรัฐ และการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐท่ีเพียงพอ ถูกตอง ครบถวน 

 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ 

2.1 พัฒนาระบบจัดการฐาน 

ขอมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE  

และ PFMS-SOE) ใหเปนระบบ 

ท่ีใชงานงาย (User Friendly) 

และมีขอมูลท่ีจําเปนตอการตัดสินใจ

ของทุกหนวยงานท่ีตองใชขอมูล

รัฐวิสาหกิจ เพ่ือรองรบัการ

เปดเผยขอมูลแกสาธารณะ 

(Open Data) 

2.2 พัฒนาฐานขอมูลและระบบ

สารสนเทศของหลักทรัพยของรัฐ

และการรวมลงทุนระหวางภาครัฐ

และเอกชนท่ีจําเปนตอการตัดสินใจ

ของทุกหนวยงานท่ีตองใชขอมูล 

เพ่ือรองรับการเปดเผยขอมูล 

แกสาธารณะ (Open Data) 

1) โครงการพัฒนาระบบการบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐ 

สูระบบอิเล็กทรอนิกส-รัฐวิสาหกิจ  

(GFMIS-SOE) ดานฐานขอมูล

หลักทรัพยของรัฐและการรวมลงทุน

ในกิจการของรัฐ 

- มีระบบสารสนเทศฐานขอมูลหลักทรัพยของรัฐ สําหรับชวยให 

สคร. และกระทรวงการคลัง สามารถบริหารหลักทรัพยท่ีถือครอง  

หนวยลงทุน ท้ังในกองทุนรวมวายุภักษหนึ่งและกองทุนรวม 

เพ่ือรวมทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมได 

อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถจําหนายหลักทรัพย 

ท่ีไมมีความจําเปนตองถือครอง 

- มีระบบสารสนเทศฐานขอมูลของโครงการรวมลงทุนในกิจการ 

ของรัฐ มีฐานขอมูลท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน เพ่ือใหรัฐบาล 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และ สคร. 

สามารถกําหนดยุทธศาสตรการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ 

ของรัฐไปในทิศทางท่ีถูกตอง  

- มีขอมูลรัฐวิสาหกิจในสวนของรูปแบบและวิธีการนําสงขอมูล 

เขาระบบ GFMIS-SOE ท้ังในสวนของงบการเงิน งบลงทุน 

ขอมูลท่ัวไป ขอมูลผูบริหารและพนักงาน และขอมูลกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ 

- การเปดเผยขอมูลงบการเงินและงบลงทุนแกสาธารณะ  

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

ศทส./กพส. 1-3/

สบล./สกร./สนผ./

สกม./สล. 

 

/ยุทธศาสตรท่ี ๓... 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ ของ สคร. ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เปาประสงค     : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน และลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ 

3.1  พัฒนา Digital Platform 

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ของ สคร. ในการสื่อสาร 

และทํางานรวมกัน 

 

 

โครงการตอเนื่องท่ีดําเนินการตั้งแตงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 

1) การจางท่ีปรึกษาเพ่ือบริหารจัดการ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของ สคร. 

สคร. มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถใชงานไดตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม และระบบดังกลาวสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความตองการ 

ของ สคร. เชน สามารถใชงานผานอินเตอรเน็ตและอุปกรณสื่อสาร

เคลื่อนท่ีได การสรางเอกสารอิเล็กทรอนิกส การมอบหมายงาน  

สงงาน ติดตามงานคาง และการแสดงเสนทางการทํางาน 

ตั้งแตจุดเริ่มจนถึงผูใชงานคนปจจุบัน (Work Flow) เปนตน 

กรินทร/ณัฐวุฒิ 

3.2 ทบทวน ปรับปรุง  

และพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือทดแทน

กระบวนการทํางาน 

ของ สคร. 

1) โครงการยกระดับแพลตฟอรม 

เพ่ือการสนับสนุนบริหารจัดการ

ภายในของ สคร. 

 *ไมใชงบประมาณ 

สคร. มีแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสสําหรับเอกสารท่ีใชรวมกัน  

เพ่ือลดกระบวนการทํางานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากร สคร. อยางมีประสิทธิภาพ อยางนอย 12 แบบฟอรม  

เชน หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการตางจังหวัดและตางประเทศ

และหนังสือขอเบิกเงินคาตอบแทนลวงเวลาและเบี้ยประชุม เปนตน 

กรินทร/วนัชยั/ 

อริสา 

 

   /ตาราง (ตอ)... 
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ 

 การเตรียมการรองรับโครงการสําคัญท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1) โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบบริหารจัดการภายในของ สคร. 

ดวยระบบดิจิทัล 

สคร. มีระบบ Web Portal ท่ีทันสมัย มีเสถียรภาพ และเปนการ

ยกระดับกระบวนการทํางานใหเปนระบบดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ  

โดยการเชื่อมโยงระหวางระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

ภายใน สคร. (Intranet) และขอมูลตางๆ เขาไวดวยกัน 

กรินทร/วันชัย/ 

อริสา 

2)  โครงการพัฒนาระบบศูนยนวัตกรรม

การเรียนรู สคร. (Learning 

Innovation Center) 

สคร. มีศูนยกลางสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ  

และการถายทอดทักษะประสบการณท่ีเปนประโยชน 

ตอการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรภายใน สคร. ในรูปแบบออนไลน  

เปนการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง  

เพ่ือเปนการยกระดับความรูความสามารถบุคลากร สคร. 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการทําแบบทดสอบ 

จากท่ีไดศึกษาดวยตนเองอีกดวย 

กรรวีร/กรินทร/ 

ณัฐวุฒิ/สกม. 

3)  โครงการการเชาบริการ 

ระบบสนับสนนุการปฏบิัติงาน 

ของ สคร. ประจาํป พ.ศ. 2562 

สคร. มีระบบใหบริการสนับสนุนการปฏิบัตงิานและการบริหารจัดการ

และจัดเก็บไฟลเอกสารตางๆ รวมถึงระบบสนับสนุนการติดตอสื่อสาร

และการนัดหมายภายในองคกร ท่ีสามารถตอบสนองการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร สคร. ไดท้ังขณะปฏิบัติงานภายในและภายนอกองคกร ดังนี้ 

กรรวีร/กรินทร/ 

ณัฐพล 

    

 

 

/ตาราง (ตอ)... 



- ๒๗ - 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ 

 - ระบบบริการสําหรับการติดตอสื่อสาร เชน ระบบ E-Mail  

(Gmail) สามารถกําหนดชื่อโดเมนได ระบบปฏิทินท่ีสามารถ 

แจงเตือนการนัดหมาย ระบบการสนทนา การประชุม 

ดวยเสียงและวิดีโอ ผานทางแอปพลิเคชั่น และระบบ Calendar 

ปฏิทินท่ีสามารถแจงเตือนการนัดหมายผานทางโทรศัพท 

และ E-Mail เปนตน   

- ระบบบริการสําหรับการจัดเก็บขอมูล ไดแก ระบบ Drive  

ระบบการเก็บ ซิงค และแชรไฟล บนพ้ืนท่ีเก็บไฟลออนไลน  

 

กรรวีร/กรินทร/ 

ณัฐพล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/3.2 รายละเอียด... 
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3.2 รายละเอียดโครงการตอเนื่องท่ีดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 

 

1. โครงการจางท่ีปรึกษาเพ่ือบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ สคร. 

1.1 งบประมาณ 

วงเงิน 2,100,000 บาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อยูระหวางรอการสงมอบผลงานงวดท่ี 3) 

1.2 ความสอดคลอง 

1.2.1  ยุทธศาสตร สคร. 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ใหสามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตรและสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2.2  ยุทธศาสตร ศทส.  

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ ของ สคร. ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

1.3 วัตถุประสงค 

เพ่ือจัดทําแผนงานสําหรับการบูรณาการระหวางกระบวนการดําเนินงานและระบบสารสนเทศ รวมท้ัง

สามารถบริหารจัดการระบบสารสนเทศของ สคร. ใหตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการ 

สคร. ท่ีกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.4 ผลลัพธของโครงการ 

 1.4.1  สคร. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ป สคร. ป พ.ศ. 2561 - 2563 แผนการบริหาร 

ความเสี่ยง ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส และแผนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และเปนการ

ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ท่ีกําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัลระยะ ๓ ป ของหนวยงานแทนการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม นอกจากนี้ 

สคร. ไดจัดทําแผนสารสนเทศเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต 

“Business Continuity Plan (BCP)” ดานสารสนเทศ  

2) นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงดานสารสนเทศ  

3) นโยบายและแนวปฏบิัติในการจัดทําแผนการสํารองขอมูลระบบสารสนเทศ  

4) นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินท่ีสามารถเชื่อมโยง

ถึงตัวบุคคลได  

5) นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ  

 1.4.2  สคร. มีระบบการสื่อสารภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยไดนําระบบ G-Chat ซ่ึงเปนแอปพลิเคชัน

ท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนสําหรับหนวยงานภาครัฐ และ สคร. ไดติดตั้งใชงานแลวเม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

และไดพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงจะชวยใหการปฏิบัติงานภายใน สคร. ในดานการจัดทํา รับ - สง 

คนหาและติดตามหนังสือราชการ ไดสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

 

/1.5 แผนงาน… 
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1.5 แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

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.  ดําเนินการตามงวดงานท่ี 3 โดย ศทส. กํากับ

ดูแลใหขอมลูพ้ืนฐานในดําเนินการตามสญัญา 

             

1.1 แผนปฏิบัติการดจิิทัล สคร. ระยะ 3 ป 

พ.ศ. 2561 - 2563 

ผูรับจาง             

1.2 พัฒนาระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส  

ตามสญัญา และติดตั้งใชงาน 

ผูรับจาง             

1.3 จัดฝกอบรมผูเก่ียวของ ผูรับจาง             

2. ตรวจรับงานงานท่ี 3 สคร.             

3.  นําเสนอผลการดําเนินงานตอผูบรหิาร สคร. ศทส.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/3.3 รายละเอียด... 
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3.3 รายละเอียดโครงการท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใชงบประมาณ 

 

1. โครงการจางเหมาระบบอินเตอรเน็ตของ สคร. 

1.1 งบประมาณ 

วงเงิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)  

1.2 ความสอดคลอง 

1.2.1  ยุทธศาสตร สคร. 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ใหสามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตรและสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ  

1.2.2  ยุทธศาสตร ศทส.  

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย 

มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความตองการใชงาน 

1.2.3  กลยุทธ ศทส.  

กลยุทธท่ี 1 จัดใหมีอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย และซอฟตแวร ท่ีพรอมใชงาน 

1.3  วัตถุประสงค 

เพ่ือจัดหาระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของ สคร. และเพ่ือใหบริการ

ดานอินเตอรเน็ตแกบุคลากรของ สคร. และประชาชนท่ัวไป 

1.4 ผลลัพธของโครงการ 

ใหบริการขอมูลขาวสารและสารสนเทศแกบุคลากรของ สคร. และประชาชนท่ัวไป สามารถใชบริการ

อินเตอรเน็ตไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

1.5 แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

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

1. ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ ศทส.             

2. จัดทําขอบเขตงาน (TOR)  สคร.             

3. จัดจางและลงนามสญัญา สคร.             

4. ดําเนินการตามสญัญาเปนเวลา 12 เดือน ผูรับจาง             

5. ตรวจรับงาน สคร.             

 

 

 

 

 

/2. โครงการจาง... 
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2. โครงการจางผูใหบริการส่ือสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) ของ สคร. 

2.1 งบประมาณ 

วงเงิน 1,850,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนหาหม่ืนบาทถวน)  

2.2 ความสอดคลอง 

2.2.1  ยุทธศาสตร สคร. 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ใหสามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตรและสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2.2  ยุทธศาสตร ศทส.  

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย 

มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความตองการใชงาน 

2.2.3  กลยุทธ ศทส.  

กลยุทธท่ี 1 จัดใหมีอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย และซอฟตแวร ท่ีพรอมใชงาน 

2.3  วัตถุประสงค 

เพ่ือจัดหาผูใหบริการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) เพ่ือเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 

และเครือขายคอมพิวเตอรของ สคร. ระหวางอาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

แหงประเทศไทย (SME Bank Tower) ชั้น 2 และอาคารกรมบัญชีกลาง ๓ ชั้น ๖ 

2.4 ผลลัพธของโครงการ 

  ใหบริการขอมูลขาวสารและสารสนเทศแกบุคลากรของ สคร. และประชาชนท่ัวไป สามารถใชบริการ

อินเตอรเน็ตไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

2.5 แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

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

1. ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ ศทส.             

2. จัดทําขอบเขตงาน (TOR)  สคร.             

3. จัดจางและลงนามสญัญา สคร.             

4. ดําเนินการตามสญัญาเปนเวลา 12 เดือน ผูรับจาง             

5. ตรวจรับงาน สคร.             
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3. โครงการจางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย และซอฟตแวรของ สคร. 

3.1 งบประมาณ 

วงเงิน 6,000,000 บาท (หกลานบาทถวน)  

3.2 ความสอดคลอง 

 3.2.1  ยุทธศาสตร สคร. 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ใหสามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตรและสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.2.2  ยุทธศาสตร ศทส.  

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย 

มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความตองการใชงาน 

3.2.3  กลยุทธ ศทส.  

กลยุทธท่ี 1 จัดใหมีอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย และซอฟตแวร ท่ีพรอมใชงาน 

3.3  วัตถุประสงค 

เพ่ือบํารุงรักษา และซอมแซมแกไขระบบคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย และซอฟตแวรของ สคร.  

ใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ และจัดใหมีการทดสอบการกูคืนระบบสารสนเทศ  

ตามประกาศ เรื่อง นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2555 

กําหนดใหมีการทดสอบอยางนอยปละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 

3.4 ผลลัพธของโครงการ 

มีผูใหบริการบํารุงรักษา และซอมแซมแกไขระบบคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย และซอฟตแวร 

ของ สคร. ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของผูใชงาน สคร. ทุกระดับอยางตอเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ รวมถึงดําเนินการทดสอบกูคืนระบบสารสนเทศ เพ่ือใหการใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของ สคร. มีความพรอมในการใชงานอยางตอเนื่อง หากระบบเกิดเหตุฉุกเฉิน  

ระบบขัดของ หรือขอมูลเกิดการสูญหาย โดยสามารถกูคืนนํากลับมาใชไดโดยเร็ว 

3.5 แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

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

1. ขอความเห็นชอบโครงการ 

และงบประมาณ 

ศทส. 
            

2. จัดทําขอบเขตงาน (TOR)  สคร.             

3. จัดจางและลงนามสญัญา สคร.             

4. ดําเนินการตามสญัญา 

เปนเวลา 8 เดือน 

ผูรับจาง 
            

5. ตรวจรับงานทุกเดือน 

เปนเวลา 8 เดือน 

สคร. 
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4. โครงการทดแทนอุปกรณปองกันเครือขายช้ันภายในของ สคร. 

4.1 งบประมาณ 

วงเงิน 1,980,000 บาท (หนึ่งลานเกาแสนแปดหม่ืนบาทถวน)  

4.2 ความสอดคลอง 

4.2.1  ยุทธศาสตร สคร. 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ใหสามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตรและสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.2.2  ยุทธศาสตร ศทส.  

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย  

มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความตองการใชงาน 

4.2.3  กลยุทธ ศทส.  

กลยุทธท่ี 1 จัดใหมีอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย และซอฟตแวร ท่ีพรอมใชงาน 

4.3  วัตถุประสงค 

เพ่ือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณปองกันระบบเครือขายเดิมแบบ Appliance ชนิด Stateful Inspection 

Firewall สําหรับปองกันระบบเครือขายชั้นภายใน (Internal firewall) ในการปองกันการเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอร 

แมขายของ สคร. ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. มีความม่ันคง

ปลอดภัย สามารถใหบริการระบบสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอรของ สคร. ไดอยางตอเนื่อง รวมถึง

ขอมูลมีความนาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ 

4.4 ผลลัพธของโครงการ 

สคร. มีอุปกรณปองกันเครือขายชั้นภายในของ สคร. โดยสามารถทําหนาท่ีตรวจจับการบุกรุกระบบ

เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ สคร. ไดหลายรูปแบบ เชน DDoS, Teardrop Attack, และ Land Attack 

เปนตน ซ่ึงมีความเหมาะสมกับสภาพการณการคุกคามไซเบอรในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4.5 แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

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

1. ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ ศทส.             

2. จัดทําขอบเขตงาน (TOR)  สคร.             

3. จัดจางและลงนามสญัญา สคร.             

4. ดําเนินการตามสญัญา ผูรับจาง             

5. จัดฝกอบรมใหแกผูดูแลระบบ ผูรับจาง             

6. ตรวจรับงาน สคร.             
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5. โครงการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส-รัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) 

ดานฐานขอมูลหลักทรัพยของรัฐและการรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 

5.1 งบประมาณ 

วงเงิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน)    

5.2 ความสอดคลอง 

5.2.1 ยุทธศาสตร สคร. 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจใหมีคุณภาพและสามารถ 

เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ บริหารจัดการหลักทรัพยของรัฐอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก  

และเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศ 

ยุทธศาสตร ท่ี ๓ สงเสริมและสนับสนุนใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐไดอยางมี

ประสิทธิภาพ คุมคาในการดําเนินกิจการ มีความโปรงใส เชื่อถือได และไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน 

ยุทธศาสตร ท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ใหสามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตรและสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.2.2 ยุทธศาสตร ศทส.  

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและบริหารจัดการฐานขอมูลดานรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพยของรัฐ  

และการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ และบูรณาการฐานขอมูลดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

5.2.3  กลยุทธ ศทส.  

1) พัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE และ PFMS-SOE) ใหเปนระบบ

ท่ีใชงานงาย (User Friendly) และมีขอมูลท่ีจําเปนตอการตัดสินใจของทุกหนวยงานท่ีตองใชขอมูลรัฐวิสาหกิจ 

เพ่ือรองรับการเปดเผยขอมูลแกสาธารณะ (Open Data) 

2)  พัฒนาฐานขอมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพยของรัฐและการรวมลงทุนระหวาง

ภาครัฐและเอกชนท่ีจําเปนตอการตัดสินใจของทุกหนวยงานท่ีตองใชขอมูล เพ่ือรองรับการเปดเผยขอมูล 

แกสาธารณะ (Open Data) 

5.3 วัตถุประสงค 

 เพ่ือให สคร. มีฐานขอมูลหลักทรัพยของรัฐ ขอมูลการรวมลงทุนในกิจการของรัฐ และขอมูล

รัฐวิสาหกิจท่ีเพียงพอ ถูกตอง เปนปจจุบัน และสามารถออกรายงาน เพ่ือใชในการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร

กระทรวงการคลัง ผูบริหาร สคร. และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงรองรับ 

การเปดเผยขอมูล (Open data) และการบูรณาการขอมูลและเชื่อมโยงการบริหารจัดการระหวางหนวยงาน

ภาครัฐ 
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5.4 ผลลัพธของโครงการ 

สคร. มีระบบสารสนเทศดานฐานขอมูลท่ีเกิดจากการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร โดยสังเขป ดังนี้ 

5.4.1 ระบบสารสนเทศฐานขอมูลหลักทรัพยของรัฐ สําหรับชวยให สคร. และกระทรวงการคลัง 

สามารถบริหารหลักทรัพยท่ีถือครองรวมประมาณ ๑๑๐ แหง หนวยลงทุนท้ังในกองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง  

และกองทุนรวมเพ่ือรวมทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถ

จําหนายหลักทรัพยท่ีไมมีความจําเปนตองถือครอง 

5.4.2 ระบบสารสนเทศฐานขอมูลของโครงการรวมลงทุนในกิจการของรัฐ มีฐานขอมูลท่ีถูกตอง  

เปนปจจุบัน เพ่ือใหรัฐบาล คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และ สคร. สามารถกําหนด

ยุทธศาสตรการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐไปในทิศทางท่ีถูกตอง สอดคลองกับโครงการรวมลงทุน 

ในกิจการของรัฐของหนวยงานเจาของโครงการตางๆ รวมถึงสามารถติดตามความคืบหนาในการดําเนิน

โครงการรวมลงทุนดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในการกํากับดูแลโครงการรวมลงทุนตางๆ สคร.  

และหนวยงานท่ีเก่ียวของไดแก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

ยอมจําเปนตองมีขอมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจท่ีเพียงพอ ท้ังในสวนของขอมูลโครงการ และขอมูล

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแล รายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหนา 

ปญหา และแนวทางแกไข การแกไขสัญญารวมลงทุน เปนตน  

5.4.3  ระบบสารสนเทศฐานขอมูลรัฐวิสาหกิจ สคร. มีขอมูลของรัฐวิสาหกิจ ประกอบดวย  

1) งบการเงินของรัฐวิสาหกิจ 2) งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 3) ขอมูลท่ัวไปของรัฐวิสาหกิจ 4) ขอมูลผูบริหาร 

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ และ 5) ขอมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใชในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแล

รัฐวิสาหกิจ 

5.5 แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

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. กระบวนการในการพัฒนาโครงการ              

1.1  ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ ศทส.             

1.2  จัดทําขอบเขตงาน (TOR) สคร.             

1.3  จัดจางและลงนามสัญญา สคร.             

2. ดําเนินการตามสัญญา              

งวดท่ี 1  ผูรับจาง             

2.1 จัดทําแผนการดําเนินงาน (Project Planning)

และแผนการฝกอบรม 

             

2.2  ศึกษา รวบรวมขอมลู และวิเคราะหขอมูล 

ดานหลักทรัพยของรัฐ ขอมูลการรวมลงทุน 

ในกิจการของรัฐ และขอมลูรัฐวิสาหกิจ 

             

2.2 ออกแบบระบบงานท้ังหมด              

/ตาราง (ตอ)... 
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กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

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

งวดท่ี 2              

2.3 สรุปการรับฟงความคดิเห็น ปญหา  

และขอเสนอแนะสําหรับผูใชงาน 

             

2.4 นําเสนอตนแบบระบบงาน (Prototype)              

งวดท่ี 3 ผูรับจาง             

2.5 พัฒนาโปรแกรมและฐานขอมูล พรอมติดตั้ง

ระบบงาน 

             

2.6  จัดทําแผนการทดสอบระบบ              

2.7 จดัทําคูมือตดิตั้ง และการดูแลระบบงาน              

งวดท่ี 4              

2.8 ตรวจความสมบูรณของระบบงาน             
  

2.9 จัดทํารายงานผลการวิเคราะหระบบงาน 

และโครงสรางขอมูลท่ีจัดเก็บฉบับสมบูรณ 

            
  

2.10 จัดฝกอบรมพรอมเอกสารประกอบการ

ฝกอบรม สําหรับผูดูแลระบบและผูใชงาน  

            
  

2.11 จัดทําเอกสารแผนการบํารงุรักษาโปรแกรม             
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3.4 รายละเอียดโครงการท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยไมใชงบประมาณ 

 

1. การซักซอมแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและทดสอบการสํารองและกูคืนระบบสารสนเทศ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

1.1 ความสอดคลอง 

1.1.1  ยุทธศาสตร สคร. 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ใหสามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตรและสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.1.2  ยุทธศาสตร ศทส.  

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย  

มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความตองการใชงาน 

1.1.3  กลยุทธ ศทส.  

กลยุทธท่ี 1 จัดใหมีอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย และซอฟตแวร ท่ีพรอมใชงาน 

1.3  วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและสรางความตอเนื่องในการดําเนินงาน ในกรณีท่ีระบบสารสนเทศ

เกิดเหตุฉุกเฉิน ขัดของ หรือขอมูลเกิดการสูญหาย ใหสามารถกูคืนและนํากลับมาใชงานไดโดยเร็ว 

1.4 ผลลัพธของโครงการ 

ระบบสารสนเทศของ สคร. สามารถใหบริการแกบุคลากร สคร. และใหบริการขอมูลขาวสารแกผูสนใจ 

ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

1.5 แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

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.  คัดเลือกระบบสารสนเทศสําหรับการทดสอบ ศทส.             

2. แจงเตรียมการทดสอบตอรองผูอํานวยการ 

สคร. หรือท่ีปรึกษา ท่ีกํากับดูแล ศทส.  

ใหรับทราบ 

            

3. ดําเนินการทดสอบตามแผนท่ีกําหนดไว             

4. รายงานผลการทดสอบตอรองผูอํานวยการ 

สคร. หรือท่ีปรึกษา ท่ีกํากับดูแล ศทส.  

ใหรับทราบ 
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2. การจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติสารสนเทศของ สคร. ในดานตางๆ 

2.1 ความสอดคลอง 

2.1.1  ยุทธศาสตร สคร. 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ใหสามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตรและสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.1.2  ยุทธศาสตร ศทส.  

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย  

มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความตองการใชงาน 

2.1.3  กลยุทธ ศทส.  

กลยุทธท่ี 3 สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

2.3  วัตถุประสงค 

เพ่ือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๕ มาตรา 6 และมาตรา ๗ กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติ

ดานสารสนเทศ และนโยบายและแนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดวย และเพ่ือใหการดําเนินการใดๆ  

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐมีความม่ันคงปลอดภัยและเชื่อถือได 

สอดคลองตามแนวทางมาตรฐานดานสารสนเทศ  

2.4 ผลลัพธของโครงการ 

สคร. มีการประกาศใชนโยบายและแนวปฏิบัติสารสนเทศของ สคร. ในดานตางๆ ดังนี้ 

1) นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

2) นโยบายและแนวปฏบิัติในการจัดทําแผนการสํารองขอมูลระบบสารสนเทศ 

3) นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต (Business 

Continuity Plan : BCP) ดานสารสนเทศ  

4) นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงดานสารสนเทศ  

5) นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินท่ีสามารถเชื่อมโยง 

ถึงตัวบุคคลได  
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2.5 แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

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. การจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัตใินการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัดานสารสนเทศ 
และนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทํา
แผนการสํารองขอมูลระบบสารสนเทศ 

ศทส. 

            

1.1  จัดทํารางประกาศ              

1.2  นําเสนอรางประกาศ 
ตอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบอยางไมเปนทางการ 

 
            

1.3 รับทราบผลการพิจารณารางดังกลาว 
อยางไมเปนทางการ 

 
            

1.4  นําเสนอรางประกาศตอผูอํานวยการ 
สคร. เพ่ือนําสงใหคณะกรรมการฯ 
พิจารณาใหความเห็นชอบ 
อยางเปนทางการ 

 

            

1.5  นําเสนอรางประกาศตอผูอํานวยการ 
สคร. ประกาศใชงาน หลังจาก 
คณะกรรมการฯ ใหความเห็นชอบ 

 
            

1.6  เผยแพรใหบุคลากร สคร.  
 ใหรับทราบ 

 
            

2. การจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัต ิ
ในการจัดทําแผนการบรหิารความ 
ตอเน่ืองในสภาวะวิกฤต (BCP)  
ดานสารสนเทศ และนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการจัดทําแผนการบรหิารความเสี่ยง 
ดานสารสนเทศ พรอมดวยนโยบาย 
และแนวปฏิบัติในการจดัทําแผนเตรียม
ความพรอมกรณีฉุกเฉินท่ีสามารถเช่ือมโยง
ถึงตัวบุคคลได 

 

            

2.1  จัดทํารางประกาศ              

2.2  นําเสนอรางประกาศตอผูอํานวยการ 
สคร. ประกาศใชงาน  

 
            

2.3  เผยแพรใหบุคลากร สคร.  
 ใหรับทราบ 
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3. โครงการยกระดับแพลตฟอรมเพ่ือการสนับสนุนบริหารการจัดการภายในของ สคร. 

 3.1 ความสอดคลอง 

3.1.1  ยุทธศาสตร สคร. 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ใหสามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตรและสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.1.2  ยุทธศาสตร ศทส.  

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ ของ สคร. ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

3.1.3  กลยุทธ ศทส.  

กลยุทธท่ี 1 พัฒนา Digital Platform เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ สคร. ในการสื่อสาร

และทํางานรวมกัน 

3.3 วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนการยกระดับแพลตฟอรมเพ่ือการสนับสนุนบริหารการจัดการภายในของ สคร.โดยการจัดทํา

แบบอิเล็กทรอนิกสฟอรมสําหรับเอกสารท่ีใชรวมกัน เพ่ือลดกระบวนการทํางานและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคร. อยางมีประสิทธิภาพ  

3.4 ผลลัพธของโครงการ 

สคร. มีแบบอิเล็กทรอนิกสฟอรมกลาง (E-form) ไมนอยกวา 12 แบบฟอรม เชน หนังสือเชิญประชุม 

Vision Meeting หนังสือเชิญประชุม 2P หนังสือเชิญประชุม 3P หนังสือสงรัฐวิสาหกิจลงนามในราง MOU

หนังสือสงบันทึกขอตกลงใหหนวยงาน หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการตางจังหวัดและตางประเทศ หนังสือ

ขอเบิกเงินคาตอบแทนลวงเวลา หนังสือขอเบิกคาเบี้ยประชุม และเรื่องรองเรียน เปนตน 

3.5 แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

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.  ดําเนินการปรับปรุงแบบฟอรม 

ท่ีพัฒนาเมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

จํานวน 6 แบบฟอรม  

ศทส. 

            

2. นําเสนอผูบรหิาร สคร. เห็นชอบ  

เพ่ือใชงานอยางเปนทางการ 

 
            

3. พัฒนาแบบฟอรมเพ่ิมเตมิในครึง่หลัง

ปงบประมาณไมนอยกวา 6 แบบฟอรม 

 
            

4. นําเสนอผูบรหิาร สคร. เห็นชอบ  

เพ่ือใชงานอยางเปนทางการ 
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บทท่ี 4 

การเตรียมการรองรับโครงการสําคัญท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายแบบเสมือน

1.1 งบประมาณ 

วงเงิน 18,100,๐๐๐ บาท (สิบแปดลานหนึ่งแสนบาทถวน) อยูระหวางเสนอของบประมาณ     

1.2 ความสอดคลอง 

1.2.1 ยุทธศาสตร สคร. 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ใหสามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตรและสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2.2  ยุทธศาสตร ศทส.  

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย  

มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความตองการใชงาน 

1.2.3  กลยุทธ ศทส. 

กลยุทธท่ี 1 จัดใหมีอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย และซอฟตแวร ท่ีพรอมใชงาน 

1.3 วัตถุประสงค 

 เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายแบบเสมือน

ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเดิมท่ีจัดซ้ือตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพ่ือทดแทน

ของเดิม ป 2554 

1.4 ผลลัพธของโครงการ 

ระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ของ สคร. มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใชบริหาร

จัดการระบบอยางเสถียรภาพ เปนประโยชนตอการสนับสนุนปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี สคร. ใหสามารถเขาใช

งานเครื่อง VDI ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

1.5 แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ  

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 มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย. 

1. ขอความเห็นชอบโครงการ

และงบประมาณ 

ศทส.               

2. จัดทําขอบเขตงาน (TOR)  สคร.               

3. จัดจางและลงนามสญัญา สคร.               

4. ดําเนินการตามสญัญา ผูรับจาง               

5. ตรวจรับงาน สคร.               
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2. โครงการจัดหาระบบตรวจสอบและเฝาระวังการทํางานของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย

คอมพิวเตอร 

 2.1 งบประมาณ 

วงเงิน 3,000,๐๐๐ บาท (สามลานบาทถวน) อยูระหวางเสนอของบประมาณ     

2.2 ความสอดคลอง 

2.2.1  ยุทธศาสตร สคร. 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ใหสามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตรและสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2.2  ยุทธศาสตร ศทส.  

 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย  

มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความตองการใชงาน 

2.2.3  กลยุทธ ศทส. 

กลยุทธท่ี 2 จัดใหมีระบบบริหารจัดการ ควบคุม และปองกันการเขาถึง ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและเครือขาย สคร. 

2.3 วัตถุประสงค 

 เพ่ือจัดหาระบบตรวจสอบและเฝาระวังการทํางานของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย

คอมพิวเตอร เพ่ือเปนการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงรุก เพ่ือใหระบบสารสนเทศของ สคร. 

สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอเนื่องและม่ันคงปลอดภัย 

2.4 ผลลัพธของโครงการ 

สคร. สามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเชิงรุก เพ่ือท่ีจะใหระบบสามารถ

ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอเนื่อง และม่ันคงปลอดภัย โดยมีระบบในการเฝาระวังเพ่ือตรวจสอบ

จํานวน 2 ระบบ ซ่ึงทําหนาท่ีเฝาระวังเพ่ือตรวจสอบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจํานวน  

30 เครื่อง และอุปกรณสารสนเทศประมาณ 20 อุปกรณ พรอมแจงเตือนในกรณีท่ีระบบเกิดปญหา  

2.5 แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 พ.ศ. ๒๕62 
ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย. 

1. ขอความเห็นชอบโครงการ

และงบประมาณ 

ศทส.               

2. จัดทําขอบเขตงาน (TOR)  สคร.               

3. จัดจางและลงนามสญัญา สคร.               

4. ดําเนินการตามสญัญา ผูรับจาง               

5. ตรวจรับงาน สคร.               
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3. โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการภายในของ สคร. ดวยระบบดิจิทัล 

 3.1 งบประมาณ 

วงเงิน 10,000,๐๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน) อยูระหวางเสนอของบประมาณ     

3.2 ความสอดคลอง 

3.2.1  ยุทธศาสตร สคร. 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ใหสามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตรและสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.2.2  ยุทธศาสตร ศทส.  

 ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ ของ สคร. ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

3.2.3  กลยุทธ ศทส. 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนา Digital Platform เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ สคร. ในการสื่อสาร

และทํางานรวมกัน 

3.3 วัตถุประสงค 

 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Web Portal ของ สคร. ใหรองรับและเชื่อมโยงระหวาง

ระบบตางๆ ท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนในปจจุบัน และสามารถบูรณาการขอมูลและเอกสารตางๆ ระหวางหนวยงาน

ภายใน สคร. ใหเปนระบบดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ 

3.4 ผลลัพธของโครงการ 

สคร. มีระบบ Web Portal ท่ีทันสมัย มีเสถียรภาพ และเปนการยกระดับกระบวนการทํางานใหเปน

ระบบดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ โดยการเชื่อมโยงระหวางระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายใน สคร. 

(Intranet) และขอมูลตางๆ เขาไวดวยกัน 

3.5 แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 พ.ศ. ๒๕62 
ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย. 

1. ขอความเห็นชอบโครงการ

และงบประมาณ 

ศทส.               

2. จัดทําขอบเขตงาน (TOR)  สคร.               

3. จัดจางและลงนามสญัญา สคร.               

4. ดําเนินการตามสญัญา ผูรับจาง               

5. ตรวจรับงาน สคร.               
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4. โครงการพัฒนาระบบศูนยนวัตกรรมการเรียนรู สคร. (Learning Innovation Center) 

 4.1 งบประมาณ 

วงเงิน 5,000,๐๐๐ บาท (หาลานบาทถวน) อยูระหวางเสนอของบประมาณ     

4.2 ความสอดคลอง 

4.2.1  ยุทธศาสตร สคร. 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาบุคลากร สคร. ใหสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจไดตามเปาหมาย 

และมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ใหสามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตรและสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.2.2  ยุทธศาสตร ศทส.  

 ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ ของ สคร. ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

4.2.3  กลยุทธ ศทส. 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนา Digital Platform เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ สคร. ในการสื่อสาร

และทํางานรวมกัน 

4.3 วัตถุประสงค 

4.3.1 เพ่ือพัฒนาระบบศูนยนวัตกรรมการเรียนรู และระบบองคความรู (Knowledge Management 

Portal) ใหเปนศูนยกลางการเรียนรูของ สคร. 

4.3.2 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ท่ีเขาถึงไดสะดวก  

ทุกท่ีทุกเวลา 

4.4 ผลลัพธของโครงการ 

สคร. มีศูนยกลางสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ และการถายทอดทักษะประสบการณ 

ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบั ติงานใหแกบุคลากรภายใน สคร. ในรูปแบบออนไลน เปนการสงเสริม 

และสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง (Learning Management System) เพ่ือเปนการยกระดับความรู

ความสามารถบุคลากร สคร. ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.5 แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 พ.ศ. ๒๕62 
ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย. 

1. ขอความเห็นชอบโครงการ

และงบประมาณ 

ศทส.               

2. จัดทําขอบเขตงาน (TOR)  สคร.               

3. จัดจางและลงนามสญัญา สคร.               

4. ดําเนินการตามสญัญา ผูรับจาง               

5. ตรวจรับงาน สคร.               
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5. โครงการเชาบริการระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สคร. ประจําป พ.ศ. 2562 

5.1 งบประมาณ 

วงเงิน 335,000 บาท (สามแสนสามหม่ืนหาพันบาทถวน) อยูระหวางเสนอของบประมาณ     

5.2 ความสอดคลอง 

5.2.1 ยุทธศาสตร สคร. 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ใหสามารถสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตรและสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.2.2  ยุทธศาสตร ศทส.  

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

5.2.3 กลยุทธ ศทส. 

กลยุทธ ท่ี 2 ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือทดแทน

กระบวนการทํางานของ สคร. 

5.3 วัตถุประสงค 

 เพ่ือเชาระบบใหบริการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถจัดการเอกสาร การติดตอสื่อสาร  

การแบงปนและการใชขอมูลรวมกัน เปนการอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากร สคร. ใหสามารถปฏิบัติงาน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และคลองตัว รวมถึงชวยประหยัดเวลา และคาใชจายตางๆ  

5.4 ผลลัพธของโครงการ 

สคร. มีระบบสําหรบัการใหบริการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

5.4.1 บุคลากร สคร. สามารถใชงานระบบสําหรับจัดเก็บไฟลขอมูลและเอกสารตางๆ ไดอยางเปนระบบ 

รวมถึงสามารถเขาถึงและแบงปน (Share) ขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว ท้ังแบบออนไลน (Online) 

และออฟไลน (Offline) ขอมูลมีความปลอดภัย ลดปญหาไฟลหาย หรือไฟลหลายเวอรชั่นท่ีไมสามารถ 

เขาถึงขอมูลได 

5.4.2 บุคลากร สคร. สามารถติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานงานและนัดหมาย 

ผานระบบออนไลนพรอมท้ังแจงเตือนได ท้ังขณะปฏิบัติงานภายในและภายนอกองคกร รวมถึงสามารถเขารวม

ประชุมในลักษณะ VDO Conference  

5.4.3 บุคลากร สคร. สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางแทจริง ในลักษณะการปฏิบัติงานพรอมกัน 

บนไฟลเอกสารเดียวกันได ซ่ึงจะชวยลดระยะเวลาในการหารืองานภายใน สคร. ลดปริมาณการสงบันทึก

ขอความภายในสํานัก/กอง/ศูนย/กลุม รวมถึงคาบํารุงรักษาและซอมแซม คาลิขสิทธิ์ของโปรแกรมตางๆ  

และคากระดาษและหมึกพิมพ               

5.4.4 สคร. สามารถลดตนทุนและคาใชจายตางๆ ได เชน เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย รวมถึง 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม คาลิขสทิธิ์ของโปรแกรมตางๆ และคากระดาษและหมึกพิมพ                                        
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5.5 แผนงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค. ก.ย. 

1. ขอความเห็นชอบโครงการ 

และงบประมาณ 

ศทส. 
              

2. จัดจางและลงนามสญัญา สคร.               

3. ติดตั้งใชงาน 

และจัดฝกอบรม 

ผูรับจาง 
              

4. ตรวจรับงาน สคร.               

5. ดําเนินการใชงาน 12 เดือน สคร.               
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