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บทที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

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

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) ได้น าแนวคิดด้านแผนงานที่ส าคัญของประเทศ พร้อมด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ น ามาเป็นแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดประเทศไทย 4.0 
แนวคิดประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  

โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  
เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ และสร้างหนทางในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงประกอบด้วยแนวคิดท่ีส าคัญ 2 ประการ ดังนี้ 

1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน มีกลไกลการขับเคลื่อนหลัก 3 ตัว ประกอบด้วย 
1.1) การยกระดับนวัตกรรมของทุกภาคส่วนในประเทศ 
1.2) การสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ 
1.3) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย 

2) การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก  
การสร้างความเข้มแข็งในระดับฐานรากหรือชุมชน ซึ่งเมื่อผนวกกับการสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณ

ผู้ประกอบการย่อมจะก่อให้เกิดการสร้างสังคมที่มีความสามารถ (Society with Competence) และเมื่อ
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความเข้มแข็งแล้ว การเชื่อมโยงกับภายนอกต้องด าเนินการ
ควบคู่กันไป โดยประกอบด้วย 3 ระดับ 

2.1) Domestic Economy เศรษฐกิจภายในประเทศ 
2.2) Regional Economy เศรษฐกิจภูมิภาค 
2.3) Global Economy เศรษฐกิจโลก 

ดังนั้น แนวคิดประเทศไทย ๔.๐ จึง เป็นการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม 
ให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง 
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2. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยแผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เพ่ือเป็นกลไกส าคัญ  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์  
และทรัพยากร เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1)  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตและการบริการ 

2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด า เนินชีวิต  
และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืนสอดคล้อง 
กับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล

แผนพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน คือ 

         /ยุทธศาสตร์ที่ 1... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง

และใช้ประโยชน์ได้แบบทุกที่ทุกเวลา โดยก าหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วเพียงพอกับความต้องการ  
และให้มีราคาค่าบริการที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป นอกจากนี้ ในระยะยาว
โครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเช่นเดียวกันกับ ถนน ไฟฟ้า 
น้ าประปา ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อของทุกคน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่ 
การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ยังมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศส าหรับธุรกิจดิจิทัล 
เพ่ือเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงาน
ของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
มุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่

ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐ 
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่รู้ เท่าทันข้อมูลข่าวสาร  
และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการ 

ของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา น าไปสู่การหลอมรวมการท างานของภาครัฐเสมือนเป็น
องค์กรเดียว นอกจากนี้ รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การบริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคนวัยท างานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากร

ภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด  
ในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ ความสามารถ  
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในระดับมาตรฐานสากล เพ่ือน าไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูง 
ในยุคเศรษฐกิจและสังคมท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ กติกา และมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ 

ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพ่ืออ านวยความสะดวก ลดอุปสรรค  เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการประกอบกิจกรรม และท าธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่น 
ตลอดจนคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพ่ือรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัล 
และการใช้งานที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 

3. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความส าคัญในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) 

ที่มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยมีวิสัยทัศน์
ที่จะปรับเปลี่ยนประเทศสู่รูปแบบใหม่ เพ่ือการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดย ๑ ใน ๖ ยุทธศาสตร์หลัก
ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คือ การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือส่งเสริม
การสร้างบริการดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนารากฐาน และการเปลี่ยนรูปแบบบริการใหม่ให้แก่การท างาน
และการให้บริการในภาครัฐ อันจะน าไปสู่การลดเอกสารในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
และถูกต้อง ก่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการให้บริการ  
โดยมีผู้รับบริการทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจเป็นศูนย์กลาง และให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ของภาครัฐเพ่ือน าไปต่อยอดเพ่ิมมูลค่าสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 
 

3.1 วิสัยทัศน์ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
“ใน 3 ปีข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณาการระหว่าง

หน่วยงาน มีการด าเนินงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง”  

การยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ขององค์ประกอบหลักส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration)  
2) การด าเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) 3) การให้บริการ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
(Citizen-centric Services) และ 4) การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) 
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องค์ประกอบที่ 1 การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) คือ การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลไปจนถึงการด า เนินงาน เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน ซึ่งการบูรณาการข้อมูลจะท าให้ภาครัฐไทยเห็นข้อมูลประชาชนเป็นภาพเดียวที่สมบูรณ์  
(Single View of Citizen)  

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) คือ การน าเทคโนโลยี
และอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐไทย เพ่ือให้สามารถด าเนินงาน 
ได้อย่างถูกต้องแม่นย า รวดเร็ว และตรงจุดมากขึ้น โดยมีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์  
(Internet of Things) ต่างๆ อย่างทั่วถึง  

องค์ประกอบท่ี 3 การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) 
คือ การยกระดับงานบริการภาครัฐ ให้มีการออกแบบและด าเนินการตามความต้องการรายบุคคล 
(Personalized Customer Experience) เพ่ือสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสิทธิที่ประชาชน
รายบุคคลพึงจะได้รับ อีกท้ังยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

องค์ประกอบที่ 4 การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) 
คือ การวางแนวทางการยกระดับภาครัฐไทย สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยกระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลง 
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  (Outcome-driven Transformation) ที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบครบวงจร  
(End-to-End Transformation) 

3.2 ภาพรวมยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล 
องค์ประกอบของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ที่คร อบคลุม 

การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดังนี้ 
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4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
4.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)  

“เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ  
และเอกชน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

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

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

รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
๒) ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้อง 

กับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
๓) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนา

องค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 
๔) ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละห้าสิบ

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

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
4.3 ภารกิจหลักของหน่วยงาน (Mission) 

บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบาย 
และมาตรการการก ากับดูแล การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ  
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

4.4 ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ บรรลุตามพันธกิจ 

ในการพัฒนาและเ พ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ รวมทั้ งการส่ง เสริมและสนับสนุน 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างยั่ งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาประเทศในระยะยาว และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
ในการปฏิบัติงาน ๕ ด้าน ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์  
๑) รัฐวิสาหกิจมีบทบาทภารกิจและทิศทางการด าเนินงานชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศและนโยบายรัฐบาล 
๒) รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุมตอบสนอง  

ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ 
ของประเทศอย่างยั่งยืน 

๓) รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก  
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 

เป้าประสงค์ 
๑) กระทรวงการคลังถือครองหลักทรัพย์ของรัฐที่มีความจ าเป็นเท่านั้น 
๒) การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ส่ งเสริมและสนับสนุนให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ 
๑) โครงการร่วมลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนต่อการลงทุนของภาครัฐในภาพรวมที่เพ่ิมข้ึน 
๒) โครงการร่วมลงทุนประสบความส าเร็จ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการแบ่งความเสี่ยง 

และผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่สอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมาย 

และมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์   
๑) บุคลากร สคร. ทุกคนเป็น S-M-A-R-T (เก่ง) 
๒) บุคลากร สคร. มีความผูกพันต่อองค์กร (มีความสุข) 
๓) บุคลากร สคร. มีคุณธรรมและจริยธรรม (ดี) 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๕ : พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

กลยุทธ์ 
๑.๑) พัฒนา Platform และนวัตกรรม เกี่ยวกับกระบวนการเพ่ือสนับสนุน การด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๔ 
๑.๒)  ทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานอย่างสม่ าเสมอ 
๑.๓)  บริหารจัดการงานพัสดุเพ่ือให้การสั่งซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ต่อจ านวนบุคลากรลดลง 

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

และมีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 
๒.๒)  พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่าง

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

Knowledge) ที่ใช้ง่าย เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานท่ีสามารถใช้ IT ทดแทนได ้

กลยุทธ์ 
๓.๑)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้ทดแทนการท างานได้อย่างสม่ าเสมอ 
๓.๒)  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดตามงานทั่วไปและงานตามแผนต่างๆ  

๔) มีระบบการสื่อสารภายในและภายนอก เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๔ 
กลยุทธ์ 
๔.๑) ลดจ านวนการส่งบันทึกภายในระหว่างส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน ให้น้อยลงจนไม่มี 

การส่งบันทึกภายใน 
๔.๒)  ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนเข้าใจเป้าหมายในการด าเนินงานของ สคร. 
๔.๓)  จัดให้มีช่องทาง/ระบบที่บุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างปลอดภัย

และเชื่อถือได ้
๔.๔)  จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่าง สคร. และกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ  

ที่ทันการณ์และปลอดภัย 
๔.๕)  ประชาสัมพันธ์ให้รัฐวิสาหกิจและประชาชนรู้จัก สคร. และรับทราบภารกิจของ สคร. 

เพ่ิมข้ึน 
๔.๖)  พัฒนาระบบในการติดตาม วิเคราะห์ ตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบองค์กรอย่างทันการณ์ 

น่าเชื่อถือได้ 
 
 
 

/5. วิสัยทัศน์... 
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5. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. 
5.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถ ของ สคร. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

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

จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง 

๓) วางแผน พัฒนาและบริหารจัดการโครงการส่วนขยายระบบงานของระบบบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 

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

๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

5.๓ ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. ศทส. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้  

๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย  

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

และเครือข่าย สคร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “พัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ  

และการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และบูรณาการฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
เป้าประสงค์ มีระบบและฐานข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการให้เอกชน 

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน 
 

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

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

2)  พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูล  เพ่ือรองรับการเปิดเผยข้อมูล 
แก่สาธารณะ (Open Data) 

๓) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดการ จัดเก็บ รักษา และสืบค้นข้อมูลที่ใช้งานง่าย 
เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

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

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

ร่วมกัน 
2) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือทดแทนกระบวนการท างาน

ของ สคร. 
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามงานโครงการ งานประจ า และการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณของแต่ละโครงการ  
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6. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. ต่อยุทธศาสตร์ของ สคร. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 

 

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของ สคร. 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ 
ปลอดภัย และตอบสนองความ 
ต้องการใช้งาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากระบวนงานของ สคร.  
ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง 
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง 
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและบริหาร
จัดการฐานข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ 
หลักทรัพย์ของรัฐ และการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
และบูรณาการฐานข้อมูล 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที ่2 บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส  
เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากระบวนงานของ สคร.  
ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง 
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

   /ตาราง (ต่อ)... 
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ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของ สคร. 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและยกระดับ
ขีดความสามารถ ของ สคร.  
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที ่2 บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า ในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ 
และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากระบวนงานของ สคร.  
ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคน 
ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง 
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

 

 
 
 
 
 

/บทที่ ๒… 



 
 

บทที่ ๒ 
ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สคร. 

ศทส. มีโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือสนับสนุน 
การด าเนินงานตามภารกิจหลักของ สคร. โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

ล าดับ รายการ จ านวน 
 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน  ๗๐ 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล  ๑๐๘ 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานอื่นๆ ระบุท า Graphic design ๑ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับประมวลผล ๓๘ 
5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/รุ่น HP LaserJet Pro ๔๐๐ ๒๒ 
6. สแกนเนอร์ ส าหรับงาน  เข้าระบบ e-filing รุ่น Avision AV๑๘๖+ ๑๔ 

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

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

10. ระบบ Firewall  
 - Checkpoint ๔๖๐๐ 

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

๑ 
๑ 
๑ 
1 
1 

11. โปรแกรมบริหารจัดการส านักงาน (Office)  
 - MS Office ๒๐๑๐ ๑๐๐ 

12. โปรแกรมส าหรับจัดการฐานข้อมูล  
 - MS SQL ๒๐๑๒ ๑๒ 

 
 
 

/2. ด้านระบบ… 
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2. ด้านระบบงานสารสนเทศ 
2.๑) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายใน สคร. 

ระบบท่ีด าเนินการใช้งานในปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ 

1. ระบบ Web Portal (Intranet)  
1.1 ระบบ Web Portal กรินทร์/ณัฐพล/วันชัย/

อริสา 
1.2 ระบบ e-Mail กรินทร์/ณัฐพล/วันชัย 
1.3 ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM) กรินทร์/ณัฐพล/อริสา 
1.4 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 

กรินทร์/ณัฐพล 1.5 ระบบส านักงานอัตโนมัติ  
(ระบบจองรถ/ระบบจองห้องประชุม/ระบบลาราชการ/ระบบพัสดุ) 

1.6 ระบบ e-Filing กรินทร์/ณัฐพล/วันชัย/
อริสา 

1.7 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
กรินทร์/ณัฐพล 

1.8 ระบบ Project Management 
2. ระบบฐานข้อมูลโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) กรินทร์/ณัฐพล/วันชัย 
3. ระบบ Fax Server 

กรินทร์/โชคชัย/
ธนะวัฒน์/ภาคภูมิ 

4. ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน (VDI) 
5. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและเครือข่าย 

5.1 ระบบ Antivirus 
5.2 ระบบ Active Directory 
5.3 ระบบ Backup Systems 
5.4 ระบบ Domain name server 
5.5 ระบบ Dynamic Host Configuration protocol 
5.6 ระบบ Network Management 
5.7 ระบบ Network Monitoring 

6. ระบบจัดเก็บข้อมูลกลาง 
 
 
 
 
 

/2.๒) ระบบ… 
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2.๒) ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ  

ระบบท่ีด าเนินการใช้งานในปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ 

1. ระบบ GFMIS-SOE  
1.1 ระบบฐานข้อมูลการเงินรัฐวิสาหกิจ  

1.1.1 ระบบการรายงานข้อมูลการเงิน 

กรรวีร์/ศรีนรา/ 
ขนิษฐนภา 

1.1.2 ระบบการรายงานข้อมูลรายรับที่เป็นตัวเงินของรัฐวิสาหกิจ 
1.1.3 ระบบการรายงานข้อมูลรายจ่ายที่เป็นตัวเงินของรัฐวิสาหกิจ 
1.1.4 ระบบการรายงานข้อมูลน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวสิาหกิจรายเดือน 
1.1.5 ระบบการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินจากระบบ GFMIS 

1.1.6 ระบบการรายงานข้อมูล Dataset 
กรรวีร์/เยาวลักษณ์/ 

ศรีนรา 
1.2 ระบบการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (ระบบ PFMS) กรรวีร์/เยาวลักษณ์/

ขนิษฐนภา 
1.3 ระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร พนักงาน และกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

1.3.1 ระบบการรายงานโครงสร้างองค์กร 

กรรวีร์/วันชัย 
1.3.2 ระบบการรายงานข้อมูลประวัติผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 
1.3.3 ระบบการรายงานข้อมูลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

1.4 ระบบฐานข้อมูลทั่วไปกิจการรัฐวิสาหกิจ 
 

2.๓) ระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

ระบบท่ีด าเนินการใช้งานในปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ 
1. ระบบเว็บไซต์  

1.1 ระบบเว็บไซต์ สคร. (www.sepo.go.th) กรินทร์/วันชัย/อริสา 
1.2 ระบบเว็บไซต์ GFMIS-SOE (gfmis-soe.sepo.go.th)             กรินทร์/วันชัย/อริสา/

ปรัชญา 
 
 
 
 
 
 
 

/3. ข้อมูล… 
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3. ข้อมูลสถานะด้านเครือข่าย 

ล าดับ รายละเอียด จ านวน 
 อุปกรณ์เครือข่าย  

1. Router ๑ 
2. Switching ๒๐ 
3. KVM Switching  ๒ 
4. RAS ๑ 
5. Access Point ๒๒ 
6. Firewall ๗ 
7. ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ๑ 
8. NAC ๑ 
9. Backup System and Data ๑ 

10. ระบบส ารองไฟฟ้า ขนาด ๓๐kv  และ  ๒๐kv ๒ 
 ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต  

1. ชื่อ ISP CAT  ความเร็ว ๓๐/๕๐Mbps ๒ 
 

4. ผังแสดงสถาปัตยกรรมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Infrastructure Diagram) ของ สคร. 
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บทที่ 3 
โครงการที่จะด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการใช้งาน 
เป้าประสงค์ : มีโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศที่เพียงพอและพร้อมใช้งาน 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1.1 จัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์เครือข่าย  
และซอฟต์แวร์ ที่พร้อมใช้งาน 
 

1) โครงการจ้างเหมาระบบอินเตอร์เน็ต
ของ สคร. 

ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศแก่บุคลากรของ สคร.  
และประชาชนทั่วไป สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

โชคชัย/ภาคภูมิ/ 
ธนะวัฒน์ 

2) โครงการจ้างผู้ให้บริการสื่อสัญญาณ
ความเร็วสูง (Dark Fiber) ของ สคร. 

3) โครงการจ้างบ ารุงรักษา และซ่อมแซม
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
เครือข่าย และซอฟต์แวร์ของ สคร. 

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

กรินทร์/กรรวีร์/ 
โชคชัย/ณัฐวุฒิ/
ภาคภูมิ/ธนะวัฒน์ 

4) โครงการสร้างความมั่นคงของระบบ
ข้อมูลภาครัฐวิสาหกิจ 

มีผู้รับผิดชอบหลักในการบ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบงาน แก้ไขปัญหา
ทางเทคนิค ประเมินผลกระทบและความเสี่ยง ตามมาตรฐาน  
และการแก้ไขปัญหา เมื่อได้รับแจ้งเหตุขัดข้องผ่านระบบ Call Log 
ตามข้อตกลงการให้บริการในระดับความวิกฤติของปัญหา รวมถึงจัด
ฝึกอบรมระบบงานให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ สคร. และหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

กรินทร์/กรรวีร์/ 
ศรีนรา/ขนิษฐนภา/
วันชัย 

   /ตาราง (ต่อ)... 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1.2 จัดให้มรีะบบบริหารจัดการ 

ควบคุม และป้องกันการเข้าถึง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครือข่าย สคร. 

1) โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการ
ควบคุม และป้องกันการเข้าถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่าย 
สคร. 

 

สคร. มีระบบส าหรับบริหารจัดการ ควบคุม และป้องกันภัยคุกคาม
จากการเข้าถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย สคร.  
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ มีฐานข้อมูลของผู้ใช้งานที่เป็นปัจจุบัน 
 มีการตรวจสอบการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหาร
จัดการรหัสผ่าน และมีการป้องกันความมั่งคงปลอดภัยเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบไร้สาย  

กรินทร์/โชคชัย/ 
ณัฐพล/วันชัย 

การเตรียมการรองรับโครงการส าคัญท่ีจะด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
2) โครงการจัดหาระบบให้บริการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานผ่าน
อินเตอร์เน็ต และทดแทนอุปกรณ์
ป้องกันเครือข่ายชั้นภายในของ สคร. 

สคร. มีระบบส าหรับบริหารจัดการการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย  
โดยการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  
อย่างทั่วถึง (Internet of Things) สามารถปฏิบัติงานบนอุปกรณ์ 
ได้หลากหลายแพลตฟอร์มจากหลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์
ป้องกันระบบเครือข่ายชั้นภายใน (Internal firewall) ท าหน้าที่
ป้องกันการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ สคร. ท าให้ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการมีความมั่นคงปลอดภัย  

โชคชัย/ภาคภูมิ/ 
ธนะวัฒน์ 

 3)  โครงการจัดหาระบบให้บริการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

สคร. มีระบบส าหรับการให้บริการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- ระบบส าหรับจัดการไฟล์เอกสารข้อมูล โดยสามารถจัดเก็บไฟล์ 

เข้าถึงและแบ่งปัน (Share) ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ข้อมูลมีความปลอดภัย ลดปัญหา
ไฟล์หาย หรือไฟล์หลายเวอร์ชั่นที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

กรรวีร์/กรินทร์/ 
ณัฐวุฒิ 

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

  

- บุคลากร สคร. สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ประสานงานและนัดหมายผ่านระบบออนไลน์พร้อมทั้งแจ้งเตือนได้ 
ทั้งขณะปฏิบัติงานภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงสามารถ 
เข้าร่วมประชุมในลักษณะ VDO Conference  

กรรวีร์/กรินทร์/ 
ณัฐวุฒิ 

  

- บุคลากร สคร. สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างแท้จริง  
ในลักษณะการปฏิบัติงานพร้อมกันบนไฟล์เอกสารเดียวกันได้  
ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการหารืองานภายใน สคร. ลดปริมาณ
การส่งบันทึกข้อความภายในส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม  
รวมถึงค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าลิขสิทธิ์ของโปรแกรมต่างๆ 
และค่ากระดาษและหมึกพิมพ์                                        

 

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

มีฐานข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ 
หลักทรัพย์ของรัฐ และการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐ 

การเตรียมการรองรับโครงการส าคัญท่ีจะด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
- โครงการพัฒนาระบบการบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์-รัฐวิสาหกิจ (GFMIS-
SOE) ด้านฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ
และการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ ส าหรับช่วยให้ สคร. 
และกระทรวงการคลังสามารถบริหารหลักทรัพย์ที่ถือครอง  
หน่วยลงทุนทั้งในกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่งและกองทุนรวมเพ่ือร่วม
ทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ศทส./สบล./สกร. 

   /ตาราง (ต่อ)... 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
  รวมถึงสามารถจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็นต้องถือครอง 

และมีระบบสารสนเทศฐานข้อมูลของโครงการร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐ มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อให้รัฐบาล 
คณะกรรมการนโยบายฯ กระทรวงการคลัง และ สคร.  
สามารถก าหนดยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐไปในทิศทางที่ถูกต้อง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ ของ สคร. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงาน และลดขั้นตอนการปิิบัติงาน 
3.1 พัฒนา Digital Platform 

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของ สคร. ในการสื่อสาร 
และท างานร่วมกัน 

3.2 ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือทดแทนกระบวน 
การท างานของ สคร. 

 

โครงการยกระดับแพลตฟอร์ม 
เพ่ือการสนับสนุนบริหารการจัดการภายใน 

มีการยกระดับแพลตฟอร์มเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน 
ของ สคร. โดยการจัดท าระบบติดตามการด าเนินงานของโครงการ 
ของ สคร. (Project tracking) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการค้นหา
เอกสารในระบบ E-Filing และแบบฟอร์มเอกสารในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

กรรวีร์/กรินทร์/ 
ณัฐวุฒิ 

โครงการต่อเนื่องท่ีด าเนินการตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 
การจ้างที่ปรึกษาเพ่ือบริหารจัดการ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของ สคร. 

ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙  
ให้หน่วยงานของรัฐ จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ป ี 
และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศของ สคร. มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
รวมถึงจัดให้มีระบบการสื่อสารภายใน (G-Chat) ที่มีประสิทธิภาพ  

กรรวีร์/กรินทร/์ 
ณัฐวุฒิ 

    
   /ตาราง (ต่อ)... 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ์ ผู้รับผดิชอบ 
3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการติดตามงาน
โครงการงานประจ า  
และการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของแต่ละโครงการ 

 สามารถสร้างห้องสนทนา รับส่งข้อความ ประสานงาน ระดมความคิด  
ประชุมทางไกล และพูดคุยด้วยการโทรผ่านแอปหรือวิดีโอคอลล์  
มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยระดับสากล มีการจัดการผู้ใช้ 
ตามโครงสร้างของหน่วยงาน มีความเป็นส่วนตัว และมีความปลอดภัย 
ของข้อมูล ปรับกระบวนการท างานราชการสู่ยุครัฐบาลดิจิทัล 

กรรวีร์/กรินทร/์ 
ณัฐวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการ... 
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โครงการต่อเนื่องท่ีด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 
 
1. โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สคร. 

1.1 งบประมาณ 
วงเงิน 2,100,000.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (การตรวจรับงวดงานที่ 2 และ 3 ในเดือน

มกราคม 2560 และมีนาคม 2560 ตามล าดับ) 
1.2 ความสอดคล้อง 

1.2.1  ยุทธศาสตร์ สคร. 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.2  ยุทธศาสตร์ ศทส.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ ของ สคร. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
1.3 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดท าแผนงานส าหรับการบูรณาการระหว่างกระบวนการด าเนินงานและระบบสารสนเทศ รวมทั้ง
สามารถบริหารจัดการระบบสารสนเทศของ สคร. ให้ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการ 
สคร. ที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 
 1.4.1  สคร. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี สคร. ปี พ.ศ. 2561 – 2563 แผนการบริหาร 
ความเสี่ยง ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ และแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการ
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะ ๓ ปี ของหน่วยงานแทนการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม 

1.4.2  สคร. มีระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ หรือระบบ G-Chat คือ แอปพลิเคชันที่ได้รับ
การพัฒนาขึ้นโดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เพ่ือใช้เป็นระบบติดต่อสื่อสาร  
แบบออนไลน์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่
เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้สนทนาบนอุปกรณ์พกพานั้น มีความเสี่ยง
สูงต่อการถูกลักลอบใช้ข้อมูลและความลับทางราชการ ส่งผลต่อความเสียหายของทางราชการ และอาจกระทบ
ต่อความมั่นคงของประเทศ สคร. จึงได้น าระบบ G-Chat มาติดตั้งใช้งาน โดยระบบ G-Chat สามารถ 
สร้างห้องสนทนา รับส่งข้อความ ประสานงาน ระดมความคิด ประชุมทางไกลและพูดคุยด้วยการโทรผ่าน
แอปพลิเคชั่นหรือวิดีโอคอลล์ มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยระดับสากล มีการจัดการผู้ใช้ตามโครงสร้าง
ของหน่วยงาน มีความเป็นส่วนตัว และมีความปลอดภัยของข้อมูลปรับกระบวนการท างานราชการสู่ยุครัฐบาล
ดิจิทัล 
 
 

/1.5 แผนงาน… 
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1.5 แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

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

1.  ด าเนินการตามงวดงานที่ 2 โดย ศทส. ก ากับ
ดูแล/ให้ข้อมลูพื้นฐานในด าเนินการตามสัญญา 

ผู้รับจ้าง             

1.1  ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. ระยะ 3 ป ี
พ.ศ. 2561 - 2563 

             

1.2 นโยบายและแนวปฏิบตัิในการจดัท า
แผนการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะ
วิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) 

             

1.3  แผนการบริหารความเสี่ยง              
1.4 แผนการส ารองข้อมูลระบบสารสนเทศ              
1.5 นโยบายและแนวปฏิบตัิในการจดัท า 

แผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉนิ 
ที่สามารถเชือ่มโยงถึงตัวบุคคลได ้

             

1.6 นโยบายและแนวปฏิบตัิในการคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ 

             

2.  ด าเนินการตามงวดงานที่ 3 โดย ศทส. ก ากับ
ดูแล/ให้ข้อมลูพื้นฐานในด าเนินการตามสัญญา 

             

2.1 แผนปฏิบัติการดจิิทัล สคร. ระยะ 3 ปี 
 พ.ศ. 2561 - 2563 

             

2.2 ติดตั้งใช้งานระบบ G-Chat (Quick win)              
2.2.1 ประสานงาน สรอ. เพื่อขอใช้งาน สคร.             
2.2.2  ศึกษารูปแบบวิธีการใช้งาน  ร่วมกัน             
2.2.3  จัดท าหนังสือสมัครขอใช้บริการ สคร.             
2.2.4 ตดิตั้งระบบและจัดการบัญชี

ผู้ใช้งานของ สคร. 
ผู้รับจ้าง             

2.2.5 จัดท าคู่มือการใช้งาน              
2.2.6 ทดสอบการใช้งานระบบ              
2.2.7 ประเมินผลการทดสอบ 

ด้านเทคนิค 
ร่วมกัน             

2.2.8 อบรมผู้ใช้งาน ผู้รับจ้าง             
2.2.9 ประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการ

และประสมัพันธ์ให้บุคลากร สคร. 
ได้รับทราบ 

สคร.             

2.3 ติดตั้งใช้งานระบบสารบญัอิเล็กทรอนิกส์ 
และด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามสญัญา 

ผู้รับจ้าง             

2.4 จัดฝึกอบรมผูเ้กี่ยวข้อง              
3. ตรวจรับงานงานท่ี 2 และ 3 สคร.             
4.  น าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บรหิาร สคร. ศทส.             

 
/โครงการ... 
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โครงการที่จะด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

๑. โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการ ควบคุม และป้องกันการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเครือข่าย สคร. 
1.1 งบประมาณ 

วงเงิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)  
1.2 ความสอดคล้อง 

1.2.1  ยุทธศาสตร์ สคร. 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.2  ยุทธศาสตร์ ศทส.  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย  
มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการใช้งาน 
1.3  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดหาระบบและอุปกรณ์เพ่ือให้ สคร. มีระบบบริหารจัดการ ควบคุม และป้องกันการเข้าถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

1.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 
สคร. มีระบบส าหรับบริหารจัดการ ควบคุม และป้องกันภัยคุกคามจากการเข้าถึงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและเครือข่าย สคร. อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1.4.1 มีฐานข้อมูล (Directory) ของผู้ใช้งานที่เป็นปัจจุบัน สามารถมาน าข้อมูลผู้ใช้งานไปใช้บริหาร

จัดการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4.2   มีการตรวจสอบรายละเอียดการปฏิบัติงาน ประวัติขั้นตอนการท างาน เพ่ือสะดวกในการกู้คืน

ระบบในกรณีที่เกิดปัญหา หลังจากการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ขออนุญาตเข้าใช้งาน 
1.4.3 มีการบริหารจัดการรหัสผ่าน (Password) อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานในการก าหนด 

และแก้ไขรหัสผ่านส่วนตัวแบบอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ด้วยความสะดวก 
อย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมระดับความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

1.4.4 มีการป้องกันความมั่งคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย สามารถควบคุมการใช้งาน
เครือข่ายไร้สาย ตรวจจับผู้บุกรุก และป้องการกันจารกรรมข้อมูลของผู้ใช้และหน่วยงานทางเครือข่ายแบบไร้สาย 
เป็นการเพ่ิมระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ สคร. 

 
 
 
 

/1.5 แผนงาน... 
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1.5 แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

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

1. ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ ศทส.             

2. จัดท าขอบเขตงาน (TOR)  ศทส.             

3. ขออนุมัติโครงการ ศทส.             

4. จัดจ้างและลงนามสญัญา สคร.             

5. ด าเนินการตดิตั้งระบบตามสัญญา ผู้รับจ้าง             

6. จัดฝึกอบรมให้แกผู่้ดูแลระบบ ผู้รับจ้าง             

7. ตรวจรับงาน สคร.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2. โครงการ... 
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2. โครงการสร้างความม่ันคงของระบบข้อมูลภาครัฐวิสาหกิจ 
2.1 งบประมาณ 

วงเงนิ ๓,7๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  
2.2 ความสอดคล้อง 

2.2.1  ยุทธศาสตร์ สคร. 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2.2  ยุทธศาสตร์ ศทส.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ ของ สคร. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.3 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสร้างความมั่นคงของระบบข้อมูลภาครัฐวิสาหกิจของระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ ๒) 
ของ สคร. ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 
ระบบงาน GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ ๒) มีผู้รับผิดชอบหลักในการบ ารุงรักษา ตรวจสอบ

ระบบงาน แก้ไขปัญหาทางเทคนิค ประเมินผลกระทบและความเสี่ยงตามมาตรฐาน และการแก้ไขปัญหา 
เมื่อได้รับแจ้งเหตุขัดข้องผ่านระบบ Call Log ตามข้อตกลงการให้บริการในระดับความวิกฤติของปัญหา 
(Critical) เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจในการให้บริการรัฐวิสาหกิจและ สคร. ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงจัดฝึกอบรมระบบงานให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ สคร. และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้
ความเข้าใจในระบบงานจนสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้  

2.5 แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

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

1. ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ ศทส.             

2. จัดท าขอบเขตงาน (TOR)  ศทส.             

3. ขออนุมัติโครงการ ศทส.             

4. จัดจ้างและลงนามสญัญา สคร.             

5. ด าเนินการตามสญัญาเป็นเวลา 7 เดือน ผู้รับจ้าง             

6. ตรวจรับงานทุกเดือนเป็นเวลา 7 เดือน สคร.             
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3. โครงการยกระดับแพลตฟอร์มเพื่อการสนับสนุนบริหารการจัดการภายใน 
3.1 งบประมาณ 

วงเงิน 2,750,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
3.2 ความสอดคล้อง 

3.2.1  ยุทธศาสตร์ สคร. 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.2  ยุทธศาสตร์ ศทส.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ  
และการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และบูรณาการฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ ของ สคร. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3.3 วัตถุประสงค์ 

 3.3.1 เพ่ือเป็นการยกระดับแพลตฟอร์มเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการภายในของ สคร. โดยการ
จัดท าระบบติดตามการด าเนินงานของโครงการของ สคร. (Project tracking) เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
ก ากับดูแลการด าเนินโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามความคืบหน้าของโครงการและการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณ 

3.3.2 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน E-Filing โดยเฉพาะการเพ่ิมประสิทธิภาพในการค้นหา
เอกสารของระบบ E-Filing เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากร สคร. และลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร  

3.3.3 จัดให้มีแบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ร่วมกันในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Single form) เพ่ือลดขั้นตอน
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคร. 

3.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 
สคร . มีแพลตฟอร์มเพ่ือการสนับสนุนบริหารการจัดการภายในจ านวน 3 แพลตฟอร์ม ดังนี้ 
3.4.1 ระบบติดตามการด าเนินงานของโครงการของ สคร. (Project tracking) มีคุณสมบัติ

โดยสังเขป ดังนี้ 
(1) ระบบสามารถรองรับการกรอกข้อมูลโครงการของส านักต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์  

ซึ่งจะมีการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และพิมพ์รายงานตามรูปแบบที่ก าหนดเพ่ือให้บุคลากร สคร.
สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เช่น ส านักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจสามารถ
รวบรวมข้อมูลโครงการในภาพรวมไปจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมถึงแผนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน
เลขานุการกรมสามารถน าข้อมูลโครงการไปเสนอของบประมาณและติดตามการด าเนินโครงการการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ เป็นต้น  

 
 
 

/(2) ระบบ... 
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(2) ระบบสามารถบันทึกความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งสามารถแนบไฟล์เอกสาร
ของโครงการในแต่ละข้ันตอนได้ เช่น เอกสารขออนุมัติโครงการ เอกสารประกอบส าหรับการพิจารณา รายงาน
การประชุมของคณะกรรมการ เป็นต้น ซึ่งช่วยลดเอกสารในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบสามารถแจ้งเตือน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
เป็นต้น ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา       

 (3) ระบบสามารถพิมพ์รายงานผลการด าเนินการ ความคืบหน้า สถานะการเบิกจ่ายเงิน 
ของโครงการ และภาพรวมของทุกโครงการในรูปแบบที่ก าหนด เช่น ตาราง และแผนภูมิรูปภาพ (Graph) 

3.4.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพในการค้นหาเอกสารในระบบ E-Filing โดยมีภารกิจงาน
โดยสังเขป ดังนี้  

(1) ส ารวจค าค้นหา (Tag) ที่จ าเป็นในระบบ E-Filing ที่มีอยู่ในปัจจุบันประมาณ ๔๐,000 เรื่อง 
เพ่ือน ามาก าหนดค าค้นหา (Tag)  

(2) พิจารณาคัดเลือกค าค้นที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาในเอกสาร 
(3) จัดท ารายการค าค้นหา (Tag) ทั้งหมด เพ่ือเสนอที่ประชุมผู้บริหาร สคร. พิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ 
(4) บันทึกค าค้นหา (Tag) ลงในเอกสารแต่ละเรื่องอย่างน้อย 40,000 เรื่อง โดยก าหนด 

ให้ต้องมีค าค้นอย่างน้อย ๑๐ ค าค้นขึ้นไป 
(5) ปรับปรุงประสิทธิภาพในการค้นหาเอกสารในระบบ E-Filing เพ่ือสามารถค้นหาเอกสาร

ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น 
3.4.3 แบบฟอร์มเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Template)   

ศึกษาและจัดท าแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานประจ าของ สคร.  
เช่น หนังสือขอข้อมูลรัฐวิสาหกิจ หนังสือแจ้งข้อร้องเรียนของรัฐวิสาหกิจ หนังสือเชิญประชุม หนังสือจัดส่ง
รายงานการประชุม หนังสือรับรอง เป็นต้น ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพ่ืออ านวยความ
สะดวก และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 
จากอินทราเน็ต แล้วน ามากรอกข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งพิมพ์ได้  

3.5 แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

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 จัดท าขอบเขตงาน (TOR)  ศทส.             
1.3 ขออนุมัติโครงการ ศทส.             
1.4 จัดจ้างและลงนามสัญญา สคร.             
2. ด าเนินการตามสัญญา               
2.1 จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนการจัดฝึกอบรม  
 และผลการส ารวจความต้องการของโครงการ 

ผู้รับจ้าง             

/ตาราง (ต่อ)... 
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กิจกรรม 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

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

2.2 ระบบตดิตามการด าเนินงานของโครงการ         
ของ สคร. (Project tracking) 

             

2.2.1 ส ารวจความต้องการ              
2.2.2 ออกแบบระบบและพัฒนาระบบ              
2.2.3 ติดตั้งระบบให้สามารถใช้งานร่วมกับ 

Back Office ของ สคร. โดยดึงบญัชี
ผู้ใช้งานจากระบบ Active Directory 

             

2.2.4 ทดสอบระบบงาน              
2.3 การปรับปรุงประสิทธิภาพในการคน้หาเอกสาร

ในระบบ E-Filing 
             

2.3.1 จัดประชุมร่วมกับบุคลากร สคร.           
เพื่อรวบรวมและจดักลุ่มค าค้น (Tags) 

             

2.3.2 ก าหนดค าค้น (Tags) และน าเสนอ 
ที่ประชุมผู้บริหาร สคร. เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

ผู้รับจ้าง             

2.3.3 บันทึกค าค้นหา (Tags) อย่างน้อย ๑๐ 
ค าค้นต่อเรื่อง ลงในระบบ E-Filing  
ไม่น้อยกว่า 4๐,๐๐๐ เรื่อง 

             

2.4 แบบฟอรม์เอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส ์              
2.4.1 ส ารวจความต้องการ              
2.4.2 ก าหนดแบบฟอร์มไม่น้อยกว่า ๑๐ แบบ 

และขออนุมัตติ่อ สคร. 
             

2.4.3 พัฒนาแบบฟอร์มอเิล็กทรอนิกส์              
2.4.4 ส่งมอบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามที่ก าหนดไว ้
             

2.5 จดัท าคู่มือการใช้งานทั้ง 3 ระบบ               
2.6  ฝึกอบรมผู้ใช้งาน และผูดู้แลระบบ 
 พร้อมเอกสารการฝึกอบรม ทั้ง 3 ระบบ 

             

3. การน าไปใช้              
3.1 ตรวจรบังาน สคร.             
3.2 ประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการ  

และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร สคร. ได้รับทราบ 
ศทส.             

3.3 ติดตามผลการใช้งานและปรบัปรุงให้เหมาะสม
ตลอดอายุการรับประกัน  

ผู้รับจ้าง             

 

หมายเหตุ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือรองรับ
การใช้งานของระบบ 
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4. โครงการจ้างเหมาระบบอินเตอร์เน็ตของ สคร. 
4.1 งบประมาณ 

วงเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
4.2 ความสอดคล้อง 

4.2.1  ยุทธศาสตร์ สคร. 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนิ นการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.2.2  ยุทธศาสตร์ ศทส.  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย 
มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการใช้งาน 
4.3  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดหาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของ สคร. และเพ่ือให้บริการ
ด้านอินเตอร์เน็ตแกบุ่คลากรของ สคร. และประชาชนทั่วไป 

4.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 
ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศแก่บุคลากรของ สคร. และประชาชนทั่วไป สามารถใช้บริการ

อินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
4.5 แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

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

1. ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ ศทส.             

2. จัดท าขอบเขตงาน (TOR)  ศทส.             

3. ขออนุมัติโครงการ ศทส.             

4. จัดจ้างและลงนามสญัญา สคร.             

5. ด าเนินการตามสญัญาเป็นเวลา 12 เดือน ผู้รับจ้าง             

6. ตรวจรับงาน สคร.             
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5. โครงการจ้างผู้ให้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) ของ สคร. 
5.1 งบประมาณ 

วงเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)  
5.2 ความสอดคล้อง 

5.2.1  ยุทธศาสตร์ สคร. 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2.2  ยุทธศาสตร์ ศทส.  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย 
มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการใช้งาน 
5.3  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดหาผู้ให้บริการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง  (Dark Fiber) เพ่ือเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สคร. ระหว่างอาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย (SME Bank Tower) ชั้น 2 และอาคารกรมบัญชีกลาง ๓ ชั้น ๖ 

5.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 
  ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศแก่บุคลากรของ สคร. และประชาชนทั่วไป สามารถใช้บริการ

อินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
5.5 แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

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

1. ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ ศทส.             

2. จัดท าขอบเขตงาน (TOR)  ศทส.             

3. ขออนุมัติโครงการ ศทส.             

4. จัดจ้างและลงนามสญัญา สคร.             

5. ด าเนินการตามสญัญาเป็นเวลา 12 เดือน ผู้รับจ้าง             

6. ตรวจรับงาน สคร.             
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6. โครงการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ของ สคร. 
6.1 งบประมาณ 

วงเงิน 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)  
6.2 ความสอดคล้อง 
 6.2.1  ยุทธศาสตร์ สคร. 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย 
มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการใช้งาน 
6.3  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือบ ารุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ของ สคร.  
ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการทดสอบการกู้คืนระบบสารสนเทศ  
ตามประกาศ เรื่อง นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2555 
ก าหนดใหม้ีการทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 

6.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 
มีผู้ให้บริการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ 

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

6.5 แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕60 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 ต.ค พ.ย ธ.ค 

1. ขอความเห็นชอบโครงการ 
และงบประมาณ 

ศทส. 
               

2. จัดท าขอบเขตงาน (TOR)  ศทส.                

3. ขออนุมัติโครงการ ศทส.                

4. จัดจ้างและลงนามสญัญา สคร.                

5. ด าเนินการตามสญัญา 
เป็นเวลา 12 เดือน 

ผู้รับจ้าง 
               

6. ตรวจรับงานทุกเดือน 
เป็นเวลา 12 เดือน 

สคร. 
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บทที่ 4 
การเตรียมการรองรับโครงการส าคัญท่ีจะด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
1. โครงการจัดหาระบบให้บริการสนับสนุนการปิิบัติงานผ่านอินเตอร์เน็ต และทดแทนอุปกรณ์ป้องกัน

เครือข่ายช้ันภายในของ สคร. 
1.1งบประมาณ 

วงเงิน ๖,๐๖๖,๐๐๐ บาท (หกล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณ     
1.2 ความสอดคล้อง 

1.2.1 ยุทธศาสตร์ สคร. 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.2 ยุทธศาสตร์ ศทส.  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย  
มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการใช้งาน 

1.3 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดหาระบบให้บริการสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน  สคร. ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เป็นการต่อยอดจากระบบ Cloud Computing ใช้งานในปัจจุบัน เป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ง่ายต่อการใช้งาน และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายชั้นภายใน (Internal firewall) ทดแทนอุปกรณ์ยี่ห้อ 
Fortinet รุ่น ๘๐๐ และรุ่น ๒๐๐A ทีไ่ด้รับการใช้งานมาที่จัดซื้อเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

1.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 
สคร. มีระบบส าหรับบริหารจัดการการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย โดยการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์

สื่อสารอิ เล็กทรอนิกส์ ต่ างๆ อย่ างทั่ วถึ ง  ( Internet of Things) สามารถปฏิบัติ งานบนอุปกรณ์ ได้ 
อย่างหลากหลายแพลตฟอร์มจากหลายแห่ง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ สคร. สามารถน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล 
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องแม่นย า รวดเร็ว และท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายชั้นภายใน ( Internal firewall) เ พ่ือป้องกันการเข้าถึง 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ สคร. ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ สคร. มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถให้บริการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สคร.  
ได้อย่างต่อเนื่อง  
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1.5 แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

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

1. ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ              
2. จัดท าขอบเขตงาน (TOR)               
3. ขออนุมัติโครงการ              
4. จัดจ้างและลงนามสญัญา              
5. ด าเนินการตามสญัญาเป็นเวลา 4 เดือน              
6. ตรวจรับงาน              
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2. โครงการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์-รัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) 
ด้านฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
2.1 งบประมาณ 

วงเงิน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณ     
2.2 ความสอดคล้อง 

2.2.1 ยุทธศาสตร์ สคร. 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2.2 ยุทธศาสตร์ ศทส.  

ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ  
และการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และบูรณาการฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.3 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ สคร. มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพย์ของรัฐ และโครงการร่วมลงทุน  
ในกิจการของรัฐ ที่สามารถใช้ในการตัดสินใจส าหรับ สคร. และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

2.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 
สคร. มีระบบสารสนเทศด้านฐานข้อมูลที่เกิดจากการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยสังเขป ดังนี้ 
1. ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ ส าหรับช่วยให้ สคร. และกระทรวงการคลัง 

สามารถบริหารหลักทรัพย์ที่ถือครองรวมประมาณ ๑๑๐ แห่ง หน่วยลงทุนทั้งในกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง  
และกองทุนรวมเพ่ือร่วมทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถ
จ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็นต้องถือครอง 

2. ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลของโครงการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน เพื่อให้รัฐบาล คณะกรรมการนโยบายฯ กระทรวงการคลัง และ สคร. สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐไปในทิศทางท่ีถูกต้อง สอดคล้องกับโครงการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ของหน่วยงานเจ้าของโครงการต่างๆ รวมถึงสามารถติดตามความคืบหน้าในการด าเนินโครงการร่วมลงทุน 
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในการก ากับดูแลโครงการร่วมลงทุนต่างๆ สคร. และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ย่อมจ าเป็น 
ต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจที่เพียงพอ ทั้งในส่วนของข้อมูลโครงการ และข้อมูลอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง เช่น รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแล รายงานผลการด าเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา  
และแนวทางแก้ไข การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน เป็นต้น  
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2.5 แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

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.  การเปิดเผยข้อมลูแกส่าธารณะ (Open Data) 
(Quick win) 

ศทส.             

1.1  คัดเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็น
ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ  

             

1) ข้อมูลงบการเงิน              
2) ข้อมูลงบลงทุน              

1.2  น าข้อมูลออกให้อยู่ในรูปแบบ .xls  
ที่ใช้งานผ่านโปรแกรม Microsoft Excel  

             

1.3  อัปโหลดข้อมลูขึ้นในระบบ E-Filing  
เพื่อให้บริการแก่บคุลากร สคร. 

             

2. ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ
ร่วมกับส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ (สบล.)  
และกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ (กสร.) ดังนี ้

ศทส. 
สบล. 
กสร. 

            

2.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมลูด้านหลักทรัพย์
ของรัฐ และโครงการร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐที่ส าคัญ และจ าเป็นส าหรับการ
จัดท าฐานข้อมูล 

             

2.2 ศึกษากฎ/ระเบียบ/ประกาศ/ค าสัง่ 
ที่เกี่ยวข้อง 

             

2.3 วิเคราะห์ออกแบบฐานข้อมลู รวมถึง
รูปแบบการออกรายงาน 

             

2.4 น าเสนอที่ประชุมผู้บริหาร สคร.  
เพื่อพิจารณา 

             

 

หมายเหตุ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือรองรับ
การใช้งานของระบบ 
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3. โครงการจัดหาระบบให้บริการสนับสนุนการปิิบัติงาน 
3.1 งบประมาณ 

วงเงิน 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณ     
3.2 ความสอดคล้อง 

3.2.1 ยุทธศาสตร์ สคร. 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.2 ยุทธศาสตร์ ศทส.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ สคร. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3.3 วัตถุประสงค์ 

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

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

รวมถึงสามารถเข้าถึงและแบ่งปัน (Share) ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั้งแบบออนไลน์ (Online) 
และออฟไลน์ (Offline) ข้อมูลมีความปลอดภัย ลดปัญหาไฟล์หาย หรือไฟล์หลายเวอร์ชั่นที่ไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได ้

2. บุคลากร สคร. สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานงานและนัดหมายผ่านระบบ
ออนไลน์พร้อมทั้งแจ้งเตือนได ้ทั้งขณะปฏิบัติงานภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงสามารถเข้าร่วมประชุมใน
ลักษณะ VDO Conference  

3. บุคลากร สคร. สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างแท้จริง ในลักษณะการปฏิบัติงานพร้อมกัน 
บนไฟล์เอกสารเดียวกันได้ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการหารืองานภายใน สคร. ลดปริมาณการส่งบันทึก
ข้อความภายในส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รวมถึงค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าลิขสิทธิ์ของโปรแกรมต่างๆ  
และค่ากระดาษและหมึกพิมพ์                      
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3.5 แผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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. ต.ค. 

1. ขอความเห็นชอบโครงการ 
และงบประมาณ 

ศทส. 
               

2. จัดท าขอบเขตงาน (TOR)  ศทส.                

3. ขออนุมัติโครงการ ศทส.                

4. จัดจ้างและลงนามสญัญา สคร.                

5. ด าเนินการตามสญัญา 
เป็นเวลา 10 เดือน 

ผู้รับจ้าง 
               

6. ตรวจรับงาน 3 ครั้ง สคร.                

 




