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บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 1. ข้อมูลพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ๑ 
 ๒. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ๔ 
   

บทที่ ๒ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ๘ 
 ๑. ข้อมูลภาพรวมโครงสร้างพ้ืนฐานและสถาปัตยกรรมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ๘ 
 2. ข้อมูลด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๑๑ 
 3. ข้อมูลด้านมาตรการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  ๑๒ 
 4. ข้อมูลด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ๑๓ 
 5. ข้อมูลด้านระบบสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 1๔ 
   

บทที่ ๓ ผลการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาดิจิทัลในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ๑๖ 
 ๑. ผลการด าเนินการ  ๑๖ 
 ๒. การจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑๙ 

 ๓. การพัฒนาบุคลากร ๒2 
   

บทที่ ๔ โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ ๒6 
 ๑. โครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 ระบบเครือข่ายสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
๒7 

 ๒. โครงการจ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตประเภทองค์กรและวงจรสื่อสารข้อมูล ๒9 
 ๓. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ให้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) ๓1 
 ๔. โครงการจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ (MA) ๓3 
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 บทที่ ๑  
บทน า 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 

 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 
ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม อยู่ภายใต้สังกัด
กระทรวงการคลัง 

 

 ๑.๑ ภารกิจ (Mission) 
  บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบาย 

และมาตรการก ากับดูแล การประเมินผล และการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ 
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 

 1.๒ พันธกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate) 
  ๑) เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหาร 

และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
  ๒) ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้อง

กับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
  ๓) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนา
องค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 
  ๔) ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ
ห้าสิบของทุนทั้งหมด 
  ๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
  ๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

 ๑.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “พัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
ด้วยมาตรฐานสากล เพื่อสังคมก้าวหน้าและเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”  
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 ๑.๔ ค่านิยมองค์กร (Core Value)  
  “SEPO VIBES” 
  V : Visionary Leadership ก้าวน ารัฐวิสาหกิจอย่างมีวิสัยทัศน์ 
  I : Innovative การสรรสร้างนวัตกรรม 
  B : Best People การให้ความส าคัญกับบุคลากร 
  E : Emphasis on Success การให้ความส าคัญกับผลลัพธ์และความส าเร็จ 
  S : Society Benefit การค านึงถึงผลประโยชน์ของสังคม 
 

 1.๕ ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปี 2566 – 2570 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 
  การพัฒนาและเพ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจ ให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ 
และทิศทางการพัฒนาของประเทศและมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและเป็นมาตรฐานสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 
  การเพ่ิมมูลค่าและบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักทรัพย์
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 
  การส่งเสริมและก ากับการลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพ่ือเป็นเครื่องมือของรัฐ 
ในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่สามารถ  
ลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที ่4 
  การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร โดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคต รวมถึงการพัฒนาทักษะและทัศนคติของบุคลากร
ให้มีการท างานแบบมืออาชีพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 
  การปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและสร้างสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความพร้อมส าหรับการเป็น Data Driven 
Organization 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 
  การเป็นองค์กรพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนา
องค์กรและสร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้สามารถเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทาง
ขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) 
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กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 1.๖ โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
  
 

1.๗ จ านวนอัตราก าลัง 
  ข้าราชการ 156 คน 
  ลูกจ้างประจ า 1 คน 
  พนักงานราชการ 29 คน 
  ลูกจ้างชั่วคราว 4๔ คน 
  รวม ๒๓๐  คน 
  (ข้อมูล ณ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

   
 
 
 

ผู้อ านวยการ สคร. 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวสิาหกิจ 

รองผู้อ านวยการ สคร. รองผู้อ านวยการ สคร. 
 

ส านักงานเลขานกุารกรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๑ ส านักกฎหมาย 
 

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒ ส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
 

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓ ส านักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ 
 

ส านักก ากับและประเมินผลรัฐวสิาหกิจ 
 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
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๒. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

 ๒.1 พันธกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
  ๑) เป็นศูนย์ด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลสารสนเทศด้านรัฐวิสาหกิจ 
  ๒) จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน ตลอดจนบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง 
  ๓) วางแผน พัฒนาและบริหารจัดการโครงการส่วนขยายระบบงานของระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 
  ๔) สนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน า และฝึกอบรมเกี่ยวกับการน าระบบบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจให้แก่รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่  
ของส านักงานที่เก่ียวข้อง 
  ๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๒.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ระหว่างภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
 

 ๒.๓ แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านดิจิทัลของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จึงได้
ก าหนดแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ไว้ ๓ ด้าน ได้แก่ 
  1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ
การเข้าถึงด้วย Mobile Device 
   เป้าประสงค ์
   ใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ้ าซ้อน และมีการจัดการ
ความปลอดภัยไซเบอร์ 
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   กลยุทธ์ 
   ๑.1) จัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ที่พร้อมใช้งาน 
   ๑.2) เฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ด้วยระบบบริหารจัดการ ควบคุม 
และการป้องกันเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
   ๑.3) สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจรองรับการบูรณาการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูล(Open Data) 
   เป้าประสงค ์
   มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสมกับการด าเนินภารกิจ รวมถึงเปิดเผย
ข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานสากล โดยมีระบบบริหารจัดการข้อมูลที่
ทันสมัยและตอบสนองการด าเนินการตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง และแม่นย า 
   กลยุทธ์ 
   ๒.1) เพ่ิมประสิทธิภาพฐานข้อมูลรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน 
   ๒.2) เพ่ิมประสิทธิภาพฐานข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
และกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
  ๓) การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   เป้าประสงค ์
   มีระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการด าเนินงาน และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   กลยุทธ์ 
   ๓.1) พัฒนาและปรังปรุงแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายใน (Back Office 
Platform) เพ่ือสนับสนุนกระบวนการท างานให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ใช้งานง่าย และมีความรวดเร็ว 
   ๓.2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริม 
การพัฒนานวัตกรรม   
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๒.4 ความสอดคล้องของการด าเนินการภายใต้แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัล

ระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับกรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนระดับชาติ 

แผนระดับ 
กระทรวง 

• ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครฐัสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทลั 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชือ่มั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 (พ.ศ. 2561 - ๒580) 

 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงิน      
  การคลังด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

• ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทลั 

• ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 

 

แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล 
(Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาและเพิ่มมลูค่ารัฐวสิาหกิจ ให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ 
   และทิศทางการพัฒนาของประเทศและมีการบรหิารจดัการที่โปร่งใสและเป็น 
   มาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มมลูค่าและบริหารหลักทรพัย์ของรัฐ โดยการพัฒนาระบบบริหารจดัการ 
   หลักทรัพย์ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อให้การบริหารจัดการหลักทรัพยข์องรัฐมี 
   ประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมและก ากับการลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อเป็นเครื่องมือของรัฐ 
   ในการขับเคลื่อนดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ 
   สาธารณะทีส่ามารถลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะสูง สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร โดยมุ่งเน้น 
   การพัฒนาทักษะที่มีความจ าเป็นตอ่การปฏิบัติงานในอนาคต รวมถึงการพัฒนาทักษะ 
   และทัศนคติของบุคลากรให้มีการท างานแบบมืออาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล โดยการพัฒนา 
   โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทลัและสร้างสภาพแวดล้อมการท างานให้มคีวามพร้อมส าหรับ 
   การเป็น Data Driven Organization 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเป็นองค์กรพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
   โดยการพัฒนาองค์กรและสรา้งสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานใหส้ามารถเป็นองค์กรทีม่ ี
   การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable  
   Development Goals: SDGs) 

 
 
 
 
 

ด้านที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับการเข้าถึง 
    ด้วย Mobile Device 

ด้านที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
  รองรับการบูรณาการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 
ด้านที่ ๓ : การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจด้วย 
  เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

แผนระดับกรม 

แผนปฏิบัติการ 
ด้านดิจิทัล สคร. 
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บทที่ ๒ 
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  
 

๑. ข้อมูลภาพรวมโครงสร้างพ้ืนฐานและสถาปัตยกรรมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ 
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส าหรับให้บริการแก่บุคลากร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้สนใจ โดยได้มี 
การปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับวิวัฒนาการเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง มีการน า
ระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งาน ได้แก่ การน าเทคโนโลยีแบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) มาใช้ 
ในการให้บริการแก่บุคลากรในรูปแบบของคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) โดยใช้ในการติดตั้งระบบงาน
ภายใน ท าให้ลดการใช้อุปกรณ์และพ้ืนที่ในการติดตั้ง สะดวกในการบริหารจัดการ และบ ารุงดูแลรักษา 
ประกอบกับการน าระบบคอมพิวเตอร์เครื่องลูกข่ายเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure : VDI) 
มาใช้ภายในองค์กรเพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Device)  
ได้ทุกที่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของ
องค์กรให้รองรับและเชื่อมโยงระหว่างระบบต่างๆ ที่มีเพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภายในของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้เป็นระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 
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1.1 ศูนย์ข้อมูล (Data Center : DC)  
  ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ติดตั้งอยู่ ณ ศูนย์ข้อมูล (DC) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  จังหวัดปทุมธานี ซึ่งรองรับการเข้าถึงจากภายนอก 
โดยการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network : VPN) และมีการเข้ารหัสรักษา
ความปลอดภัยแบบ Secure Sockets Layer (SSL) และเป็นสถานที่ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี 
อีกทั้งยังมีการก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ดูแลในภาพรวมเนื่องจากเป็นเจ้าของพ้ืนที่ รวมถึง 
การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ มีการติดตั้งอุปกรณ์ Firewall และโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 
ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล เพื่อท าหน้าที่ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจและผู้ใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ  
 

 1.2 การเชื่อมสัญญาณเครือข่ายความเร็วสูง (Dark Fiber) 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีการเชื่อมสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์

จากศูนย์ข้อมูล (DC) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งติดตั้งรวมอยู่ในศูนย์ข้อมูล 
ของศูนย์เทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดปทุมธานี มาที่ท าการ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน ณ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 และ 3 ด้วยสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) โดยการจ้างเหมาบริการ 
ผู้ให้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) ได้ให้สัญญาณความเร็ว (Bandwidth) ไม่ต่ ากว่า 4 Gbps (๔ – ๖ Gbps) เพ่ือให้สามารถ 
ใช้งานรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วมีเสถียรภาพ 

 

 1.3 ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 

ความเร็วสูงแก่บุคลากรภายในองค์กร บุคลากรภายนอกที่มาปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ของส านัก งาน
คณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ ส ามารถสื บค้นข้ อมู ล ได้อย่ า งรวด เร็ ว  มี ประสิ ทธิ ภ าพ  
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน จ านวน 2 วงจร โดยการจ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตประเภท
องค์กรและวงจรสื่อสารข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งขนาดความเร็ว (Bandwidth) 2 วงจร ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ Mbps    
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 1.4 ผังแสดงสถาปัตยกรรมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Infrastructure Diagram) 
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1.5 ผังแสดงสถาปัตยกรรมระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน (VDI) 
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2. ข้อมูลด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

ต าแหน่ง จ านวน (อัตรา) 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 1 
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการพิเศษ 1 
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการ 1 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ๑ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ๑ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๔ 
นักบัญชี 1 
พนักงานประจ าส านักงาน 1 

รวมจ านวนบุคลากร 1๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Management Information System 

ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส่วนบริหารเทคโนโลย ี
และข้อมูลสารสนเทศ 

ส่วนนโยบายและแผน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. ข้อมูลด้านมาตรการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดท ามาตรการและคู่มือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศและงานอ่ืนตามภารกิจ ดังนี้ 

 ๓.1  ประกาศส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่  5 มีนาคม 2562  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

 3.2 แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตด้านสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 

 3.3 ประกาศส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงนโยบายเว็บไซต์ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  และ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 3.4 คู่มือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าไปศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ระบบ Web Portal  

 ๓.๕ ประกาศส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ๓.๖ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ ๔๔๖/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Council) 

 ๓.๗ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่ ๑๐๓/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริกรข้อมูล (Data Steward Team) 
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4. ข้อมูลด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 

ล าดับ รายการ จ านวน (เครื่อง) 
 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Thin Client 248 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟฟิก ๑ 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ๔๒ 
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ รุ่น HP LaserJet Pro ๔๐๐ ๓๓ 
5. เครื่องสแกนเนอร์ รุ่น Avision AV๑๘๖+ ๑๖ 
๖. อุปกรณ์ประชุม Conference ๔ 

 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
๗. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Physical Machine) ๑๑ 
๘. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtual Machine) ๗๕ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
๙. Microsoft Windows 10 160 License 

๑๐. Microsoft Office ๒๐๑๐  ๑๐๐ License 
1๑. Microsoft SQL ๒๐๑๒ ๑๒ License 
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5. ข้อมูลด้านระบบสารสนเทศและการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ระบบสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

หรือมจี านวน 32 ระบบ ดังนี้ 
 

ระบบท่ีด าเนินการใช้งานในปัจจุบัน 

1. ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
1.1  ระบบคอมพิวเตอร์เครื่องลูกข่ายเสมือน (VDI) 
1.2  ระบบ Web Portal 
1.3  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
1.4 ระบบจัดเก็บและบริหารจัดการไฟล์เอกสาร E - Filing 
1.5 ระบบลาราชการ 
1.6 ระบบจองห้องประชุม 
1.7 ระบบจองยานพาหนะ 
1.8 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
1.9 ระบบพัสดุ 
1.10  ระบบสลิปเงินเดือน 
1.11  ระบบการจัดการองค์ความรู้ (Insight Out) 
1.12  ระบบ E - Mail 
1.13  ระบบติดตามการด าเนินการของโครงการ (Tracking System)  
1.1๔  ระบบ Fax Server   

 

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต  
2.1  เว็บไซต์ สคร. (www.sepo.go.th) 
2.2  เว็บไซต์ GFMIS-SOE (gfmis-soe.sepo.go.th) 
2.3 ระบบ GFMIS-SOE 
 ๒.3.1  ระบบฐานข้อมูลการเงินรัฐวิสาหกิจ 
 ๒.3.2  ระบบการติดตามงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 
 ๒.3.3  ระบบฐานข้อมูลทั่วไปกิจการรัฐวิสาหกิจ 
 ๒.3.4  ระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร พนักงาน 
 ๒.3.5  ระบบฐานข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 ๒.4 ระบบฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ 
๒.5 ระบบฐานข้อมูลการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
๒.6 เว็บไซต์กรรมการรัฐวิสาหกิจ 
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2. ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต  (ต่อ) 
๒.7 เว็บไซต์การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
2.8 เว็บไซต์ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

   
๓.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยและเครือข่าย 

๓.1  ระบบ Antivirus ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
๓.2  ระบบ Antivirus ส าหรับผู้ใชง้าน 
๓.3  ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ Active Directory 
๓.4 ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน Active Directory  
๓.5  ระบบ Domain name server 
๓.6  ระบบ Dynamic Host Configuration Protocol 
๓.7  ระบบ Network Monitoring 
๓.8  ระบบจัดเก็บข้อมูลกลาง SAN Storage  

 

6. ข้อมูลด้านอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และผู้ให้บริการเครือข่าย 
 

รายการ 
1. อุปกรณ์เครือข่ายเครือคอมพิวเตอร์ 

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

2. ผู้ให้บริการเครือข่าย 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด  (มหาชน)   
ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๐๐/๗๐ Mbps และให้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง 
(Dark Fiber) ความเร็วไม่น้อยกว่า 4 Gbps 

 



- ๑๖ - 
 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

บทที่ 3 
ผลการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาดิจิทัลในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ด าเนินการปรับปรุง

และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้   
 

๑. ผลการด าเนินการ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ใช้เงินงบประมาณ 

วัตถุประสงค์/ผลการด าเนินการ 

๑. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ                                                                                         

เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
ทั้งในด้านความสวยงาม ความรวดเร็วในการค้นหา
ข้อมูล ระบบเว็บไซต์มีความปลอดภัยเป็นไป 
ตามแนวทางมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
(Government Website Standard) เพ่ือใช้เป็น
ช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้แก่ประชาชน 
หรือหน่วยงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงเพ่ือให้
บุคลากรสามารถบริหารจัดการและจัดเก็บไฟล์ 
ข้อมูลและเอกสารต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานงานและ 
นัดหมายผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งขณะปฏิบัติงาน
ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งการด าเนินการ
โครงการเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ก าหนดไว้ 
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โครงการ/กิจกรรม 
ใช้เงินงบประมาณ 

วัตถุประสงค์/ผลการด าเนินการ 

๒. โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศและอุปกรณ์เครือข่าย 
เพ่ือทดแทนของเดิม 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมี
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารและอุปกรณ์ระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศบางอุปกรณ์
ที่ได้ติดตั้งใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ให้บริการ
ป้องกันระบบสารสนเทศและรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบงานสารสนเทศทั้งหมด ปัจจุบัน 
จึงมีสภาพเก่าเนื่องจากมีการติดตั้งใช้งานมานาน
ส่งผลให้เกิดการหยุดให้บริการบ่อยครั้ง กระทบกับ
การท างานของบุคลากร อีกทั้งอุปกรณ์บาง
รายการทางบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หยุดให้บริการ
การรับประกันการบ ารุงรักษาและการสนับสนุน
ด้านอะไหล่แล้ว เกิดเป็นความเสี่ยงต่อภัยคุกคาม
จากการถูกโจมตีทางระบบเครือข่าย ดังนั้น 
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการหยุด
ท างานของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสาร 
และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินโครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และอุปกรณ์
เครื่อข่ายเพื่อทดแทนของเดิม ซึ่งการด าเนินการ
โครงการเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ก าหนดไว้  

๓. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(Network Switch) 

เป็นการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
เพ่ือทดแทนของเดิมบางส่วนที่มีประสิทธิภาพ
ลดลงเพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
รองรับภารกิจงานที่เพ่ิมข้ึน และเพียงพอกับการใช้
ปฏิบัติงานของบุคลากร และทดแทนเครื่องเดิม 
ที่หมดอายุใช้งาน ซึ่งการด าเนินการโครงการ
เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้ 
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โครงการ/กิจกรรม 
ที่ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

ใช้เงินงบประมาณ หมวดงบด าเนินงาน 

 
วัตถุประสงค์/ผลการด าเนินการ 

 

๔. การจ้างเหมาบริการผู้ให้บริการสื่อสัญญาณ
ความเร็วสูง (Dark Fiber) 

เป็นการจัดหาผู้ให้บริการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง 
(Dark Fiber) เพ่ือเชื่อมโยงระบบสารสนเทศและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างอาคารธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
(SME Bank Tower) ชั้น 2 และศูนย์ข้อมูล (Data 
Center) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ให้สามารถใช้งาน
ระบบสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นโครงการที่มีระยะเวลา
ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ และในปีที่ผ่านมา 
การด าเนินการโครงการเป็นไปตามแผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างที่ก าหนดไว้ สามารถให้บริการสารสนเทศ 
ได้อย่างต่อเนื่อง 

๕. การจ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตประเภทองค์กร
และวงจรสื่อสารข้อมูล 

เป็นการจัดหาและติดตั้งวงจรสื่อสารข้อมูลประเภท
องค์กร เชื่อมต่อเครือข่ายจากส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจกับ ISP (ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต) 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน จ านวน  
2 วงจร เป็นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ และในปีที่ผ่านมา การด าเนินการ
โครงการเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้ 
สามารถให้บริการสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง 

๖. ค่าจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ (MA) 

เป็นการจัดหาผู้ให้บริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายและ
ซอฟต์แวร์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  
และมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจปฏิบัติงานได้อย่าง
มีคุณภาพ และในปีที่ผ่านมาการด าเนินการโครงการ
เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้ สามารถ
ให้บริการสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง                                  
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๒. การจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ คือ การก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐทุกขั้นตอน เพ่ือให้การได้มาและการน าข้อมูลของหน่วยงานของรัฐไปใช้ 
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน และบูรณาการ
ระหว่างกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพและม่ันคงปลอดภัย 
ที่มา : ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) (สพร.)  
  

 ๒.๑ การด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบการด าเนินการในเรื่องการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ด าเนินการจัดท า
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินการจัดท าบัญชีข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data 
Governance Council) รวมถึงแต่งตั้งคณะท างานบริกรข้อมูล (Data Steward Team) เพ่ือสนับสนุน 
การด าเนินงานธรรมาภิบาลข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
เพ่ือพิจารณาภารกิจหลักในการน ามาจัดท าระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (catalog.sepo.go.th) ซึ่งทั้ง ๒ ปีที่ผ่านมา ได้มีการคัดเลือกภารกิจหลักเป็นข้อมูล 
ในด้านการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เลือกกระบวนการท างานหลัก 
คือ การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เลือกกระบวนการท างานหลัก 
คือ กระบวนการติดตามการน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน/เงินปันผลของรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลัง 
ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 จากนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะด าเนินการตามขั้นตอน โดยมีการจัดประชุม
คณะท างานบริกรข้อมูล การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และน าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาก่อนส่งข้อมูลให้ส านักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 
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๒.๒ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง และการด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   

 
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ 
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 

ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ  
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

การด าเนินการของ สคร.    

ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย

รัฐวสิาหกิจ เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัต ิ

ธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ 
ประกาศ ณ วันท่ี ณ วันที่ 

๙ ธันวาคม 256๓ 

ค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย

รัฐวสิาหกิจ ที่ 446/2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ 
(Data Governance Council)  

สั่ง ณ วันที่  
9 ธันวาคม 2563 

ค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 
ที่ ๑๐๓/๒๕๖๔  

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน 
บริกรข้อมูล  

(Data Steward Team)  
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน 256๔ 
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๒.๓ การเปิดเผยข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 
 
 
  
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

 

 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ภารกิจการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
กระบวนการท างานหลกั คือ การตดิตามการเบกิจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกจิ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ภารกิจการบรหิารและพฒันารัฐวสิาหกิจ 
กระบวนการท างานหลกั คือ กระบวนการติดตามการน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน/เงินปันผลของ
รัฐวิสาหกิจและกิจการทีก่ระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 

ธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ สคร.  
https://catalog.sepo.go.th/dataset/ 

www.data.go.th             

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการเบิกจา่ย 
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
รัฐวิสาหกิจในภาพรวม 

รายชื่อรัฐวิสาหกิจที่ม ี
การเบิกจา่ยงบลงทุน 

 

แบบฟอร์มการรายงานการ
เบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 

Info graphic ผลการเบิกจ่าย 
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

 

ประมาณการรายได้รัฐพาณชิย์ตามเอกสาร
งบประมาณ ฉบับที่ 2 ประมาณการรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ 

 อัตราการน าส่งรายได้แผ่นดิน/
การจ่ายปันผลของก าไรสุทธิ 

(ร้อยละ) 

 

ผลการน าส่งเงินรายได้แผ่นดินฯ 
รายเดือน  

 

Press Release ผลการน าส่งเงิน
รายได้แผ่นดินฯ สะสม 

ณ สิ้นไตรมาส 

Info graphic ผลการน าส่งเงิน
รายได้แผ่นดินฯ 

สะสม ณ สิ้นไตรมาส 

http://www.data.go.th/
http://www.data.go.th/
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๓. การพัฒนาบุคลากร 
  ๓.๑ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และ
บริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันสร้างให้ สคร. ให้เป็นต้นแบบองค์กรภาครัฐ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยได้ริเริ่มน าร่องโครงการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) กับข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ 
พร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะด้านข้อมูล (Data Skills) เรื่อง นวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผล 
(Innovation With Data Analytics and Visualization) ให้ "SEPO Data team รุ่นที่  1" ที่รับผิดชอบดูแล
ข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ ระหว่างวันที่  5 - 8 กันยายน 2565 การน าร่องโครงการวิ เคราะห์ข้อมูล 
(Data Analytics) และพัฒนาทักษะข้อมูล (Data Skills) กับข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ ท าให้เห็นถึงการพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นต้นแบบส าหรับการพัฒนา 
ในภารกิจอ่ืน   
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 ๓.๒ การร่วมฝึกอบรมในโครงการยกระดับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประเทศ 

   ด้วยตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ .ศ.๒๕๖๔ มาตรา ๕๘ 

ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศด าเนินการป้องกันรับมือ 

และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษา

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงาน ก าหนดให้มีการควบคุมหรือก ากับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัย

ไซเบอร์ ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ จึงได้ด าเนินโครงการยกระดับ 

การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประเทศ เป้าหมายเพ่ือยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

และการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งก าหนดนจัดอบรมการใช้งานให้กับผู้ดูแล

ระบบและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในลักษณะถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฎิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากร

ของหน่วยงานสามารถน าไปปฏิบัติงานในด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์เ พ่ือประโยชน์ของหน่วยงาน  

โดยจัดอบรม ๓ หลักสูตร ดังนี้  

   ๑) หลักสูตรการใช้งานแพลตฟอร์มบริการของหน่วยงาน SOC 

   ๒) หลักสูตรการใช้งานแพลตฟอร์มบริการของหน่วยงาน CII 

   ๓) หลักสูตรการใช้งานแพลตฟอร์มบริการสาธารณะของหน่วยงาน NCSA 
 

  ๓.๓ อบรมโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF 

Data Exchange)  

   ๑) หลักสูตรการใช้งานระบบบริการข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง  (MOF Data Portal) 

ส าหรับผู้ใช้งานระบบ 

   ระบบบริการข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง (MOF Data Portal) เป็นระบบจัดการข้อมูล

กลางของกระทรวงการคลัง ที่สามารถใช้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรม  หรือหน่วยงาน 

ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงการคลัง โดยที่ผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าถึงบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 

และค าอธิบายชุดข้อมูล (Metadata)  เพ่ือท าความเข้าใจข้อมูลเบื้องต้น  และสามารถขอสิทธิ์ในการดูหรือน า

ข้อมูลไปใช้ในการประมวลผลเพ่ือตอบสนองภารกิจขอผู้ใช้งานระบบได้  อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงข้อมูลเปิด  

 (Open Data) หรือขอสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในระดับชั้นความลับทั้งของหน่วยงานที่สังกัด  และข้อมูล 

ของหน่วยงาน อ่ืนภายในกระทรวงการคลัง  ในรูปแบบ การเชื่อมต่อ  API, Gateway to Gateway 

และ Download File ได้ ระบบบริการข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง (MOF Data Portal) มีการแบ่งระบบ

ออกเป็น 2 ระบบคือ ระบบบัญชีข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF Data Catalog) และระบบเชื่อมโยงและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF Data Exchange & Linkage) 
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   ๒) หลักสูตรระบบบริหารจัดการและรับส่งข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง  (MOF Drive) 
ส าหรับผู้ใช้งานระบบ 
   ระบบบริหารใช้ในการจัดเก็บข้อมูล แชร์ข้อมูลภายใต้การควบคุมสิทธิ์  ผู้ใช้งานระบบ 

จะได้รับพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์ส าคัญเพ่ือน าแชร์ให้กับผู้อ่ืนทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงการคลัง อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงจัดการและรับส่งข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง (MOF Drive)  

เป็นระบบฐานข้อมูล กระทรวงการคลัง ไฟล์ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์จากเจ้าของไฟล์ (ผู้ใช้งานระบบท่านอ่ืน) 

ผู้ใช้งานระบบยังสามารถบริหารจัดการแฟ้มข้อมูล และไฟล์ข้อมูลในพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างอิสระ คือสามารถ

สร้างแฟ้มข้อมูล น าเข้าไฟล์ข้อมูล ก าหนดสิทธิ์ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของได้  โดยระบบบริหาร

จัดการและรับส่งข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง (MOF Drive) ส าหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการน าเข้าข้อมูลในระบบ

บริการข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง (MOF Data Portal) ยังมีการจัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บบัญชีข้อมูล (Data 

Catalog) ที่ถูกเพ่ิมในระบบโดยอัตโนมัติ 
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บทที่ 4 

โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

     

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีโครงการท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร 

งบลงทุน 6,100,000 บาท 
 

งบดําเนินงาน ๕,3๕4,2๖๐ บาท 
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๑. โครงการทดแทนอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอรหลักและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายส่ือสาร 

ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

(1) งบประมาณ วงเงิน 6,100,000 บาท 

(2)  ความสอดคลอง 

 (2.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล  

 (2.2) แผนแมบท 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล  

  ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

 (2.3) แผน Digital MOF 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

 (2.4) ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

  ยุทธศาสตรท่ี ๕ การปรับปรุงองคกรใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยี

ดิจิทัล โดยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลและสรางสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความพรอมสําหรับ

การเปน Data Driven Organization 

 (2.5) แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 

การเขาถึงดวย Mobile Device 

  (2.6) กลยุทธศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    เฝาระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร ดวยระบบบริหารจัดการ ควบคุม และการปองกัน 

เครือขายสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 (3) วัตถุประสงค 

  เพ่ือจัดหาทดแทนอุปกรณระบบเครือขายหลัก ท่ีในปจจุบันมีสภาพเกาเนื่องจากมีการใชงาน 

มานาน และสิ้นสุดการรับประกันการบํารุงรักษาอุปกรณจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑแลว และเพ่ิม

ประสิทธิภาพเครือขายสื่อสารคอมพิวเตอรและอุปกรณใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา HA (High Availability) 

 (4) เปาหมาย 

  ระบบสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสามารถใหบริการ 

แกบุคลากรไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
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 (5) ประโยชน 

  ระบบสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสามารถใหบริการ 

แกบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและใหบริการขอมูลขาวสารแกผูสนใจไดอยาง

ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 (6) ระยะเวลาดําเนนิ ๒๗๐ วัน 
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๒. โครงการจางเหมาบริการอินเทอรเน็ตประเภทองคกรและวงจรส่ือสารขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

   (1) งบประมาณ วงเงิน 379,000 บาท  

   (2) ความสอดคลอง 

    ยุทธศาสตรท่ี ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

    (2.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 

     ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล  

    (2.2) แผนแมบท 

     ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล  

     ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

    (2.3) แผน Digital MOF 

     ยุทธศาสตรท่ี 4 บูรณาการและยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

    (2.4) ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

     ยุทธศาสตรท่ี ๕ การปรับปรุงองคกรใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยี

ดิจิทัล โดยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลและสรางสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความพรอมสําหรับ

การเปน Data Driven Organization 

    (2.5) แผนปฏิบัติการดานดิจิทัลสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

     การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 

การเขาถึงดวย Mobile Device 

    (2.6) กลยุทธศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     จัดใหมีอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย และซอฟตแวรท่ีพรอมใชงาน 

   (3) วัตถุประสงค 

    จัดหาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือใหบริการดานอินเทอรเน็ตแกบุคลากรของ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

   (4) เปาหมาย 

    เพ่ือใหบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีระบบสารสนเทศ 

อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย และซอฟตแวร ท่ีพรอมใชงานและสามารถพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความตองการใชงาน 

 

 

 

 
 



- ๓๐ - 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

   (5) ประโยชน 

    ใหบริการขอมูลขาวสารและสารสนเทศแกบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจและประชาชนท่ัวไป ใหสามารถใชบริการอินเทอรเน็ตไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

   (6) ระยะเวลาดําเนินการ ๑๒ เดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓๑ - 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

๓. โครงการจางเหมาบริการผูใหบริการส่ือสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) 
 

  (1) งบประมาณ วงเงิน 1,619,800 บาท 

  (2) ความสอดคลอง 

   ยุทธศาสตรท่ี ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

   (2.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 

    ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล  

   (2.2) แผนแมบท 

    ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล  

    ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

   (2.3) แผน Digital MOF  

    ยุทธศาสตรท่ี 4 บูรณาการและยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

   (2.4) ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

  ยุทธศาสตรท่ี ๕ การปรับปรุงองคกรใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยี

ดิจิทัล โดยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลและสรางสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความพรอมสําหรับ

การเปน Data Driven Organization 

 (2.5) แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 

การเขาถึงดวย Mobile Device 

  (2.6)  กลยุทธศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     จัดใหมีอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย และซอฟตแวรท่ีพรอมใชงาน 

 (3) วัตถุประสงค 

  เพ่ือจัดหาผูใหบริการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) เพ่ือเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 

และเครือขายคอมพิวเตอรของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจระหวางอาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME Bank Tower) ชั้น 2 และอาคารศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 (4) เปาหมาย 

  เพ่ือใหบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีอุปกรณคอมพิวเตอร 

อุปกรณเครือขาย และซอฟตแวร ท่ีพรอมใชงานและสามารถพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความตองการใชงาน 

 

 

 



- ๓๒ - 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

 (5) ประโยชน 

  ใหบริการขอมูลขาวสารและสารสนเทศแกบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจและประชาชนท่ัวไป สามารถใชบริการอินเทอรเน็ตไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 (6) ระยะเวลาดําเนินการ  12 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- ๓๓ - 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

 

๔. โครงการจางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรอุปกรณเครือขายและซอฟตแวร (MA) 
 

  (1) งบประมาณ วงเงิน 3,๓๕๕,๔๖0 บาท 

  (2) ความสอดคลอง 

  ยุทธศาสตรท่ี ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

   (2.1) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 

    ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล  

   (2.2) แผนแมบท 

    ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล  

    ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

   (2.3) แผน Digital MOF  

    ยุทธศาสตรท่ี 4 บูรณาการและยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

   (2.4) ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

    ยุทธศาสตรท่ี ๕ การปรับปรุงองคกรใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยี

ดิจิทัล โดยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลและสรางสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความพรอมสําหรับ

การเปน Data Driven Organization 

   (2.5) แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับ 

การเขาถึงดวย Mobile Device 

  (2.6) กลยุทธศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    จัดใหมีอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย และซอฟตแวรท่ีพรอมใชงาน 
 

 (3) วัตถุประสงค 

  เพ่ือบํารุงรักษา และซอมแซมแกไขระบบคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย และซอฟตแวรใหสามารถ

ใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทดสอบการกูคืนระบบสารสนเทศตาม อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

หรือตามความเหมาะสม 

 (4) เปาหมาย 

  เพ่ือใหบุคลากร ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีอุปกรณคอมพิวเตอร 

อุปกรณครือขาย และซอฟตแวร ท่ีพรอมใชงานและสามารถพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจใหทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนอง

ความตองการใชงาน 
 

 

 

 

 

 

 



- ๓๔ - 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

 
 

 (5) ประโยชน 

  ผูใหบริการบํารุงรักษา และซอมแซมแกไขระบบคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขายและซอฟตแวร

ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจใหอยูในสภาพพรอมใชงาน สามารถตอบสนองการปฏิบัติงาน

ของผูใชงานสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทุกระดับอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึง

ดําเนินการทดสอบกูคืนระบบสารสนเทศ เพ่ือใหการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีความพรอมในการใชงานอยางตอเนื่อง 

 (6) ระยะเวลาดําเนินการ ๓๐๐ วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


