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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
แผนการปรับปรุงการใหบริการขอมูลผานทางเว็บไซดของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
1. ความเปนมา
โดยที่สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะตองพัฒนาเพิ่มระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการทํางานรวมกันเพื่อปรับระบบการบริหารราชการใหเปดเผย โปรงใส และมีคุณภาพ
มากขึ้น และเพื่อใหสอดคลองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในมิติที่
2 ดานคุณภาพการใหบริการ ตัวชี้วัดที่ 5 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจึงไดแตงตั้งคณะทํางานดาน
การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาระบบราชการที่เหมาะสมกับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ติดตามความกาวหนาอยางสม่ําเสมอและเผยแพรผลการดําเนินงานใหประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสียที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยมีที่ปรึกษาดานหนี้สาธารณะเปนประธานคณะทํางาน รองผูอํานวยการ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปนรองประธานคณะทํางาน ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนคณะทํางานและเลขานุการ และมีผูแทนจากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของและประสานงานอยูเปน
ประจํากับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะรวมเปนคณะทํางาน จํานวน 8 แหง ประกอบดวย ผูแทนจาก
สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ธนาคารแหง
ประเทศไทย การทางพิเศษแหงประเทศไทย การเคหะแหงชาติ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
หลังจากสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดสรุปแผนการบริหารราชการแบบมีสวนรวมที่ได
จัดทําไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ผลการวิเคราะหภารกิจหลัก 2 ภารกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 4
ยุ ท ธศาสตร และได กํ า หนดผู รั บ บริ ก าร/ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย และเหตุ ผ ลการคั ด เลื อ ก นํ า เสนอ
คณะทํางานฯ เพื่อพิจารณากําหนดประเด็น กรอบความคิด กระบวนการ/ชองทาง และแผนงานที่จะ
นํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งคณะทํางานฯ ไดคัดเลือก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 คือ การพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการพัฒนาระบบ
ราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยคณะทํ า งานฯ มี ค วามเห็ น เป น ไปในแนวทางเดี ย วกั น ว า ประเด็ น
ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 เป น การให บ ริ ก ารข อ มู ล ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งโดยตรงกั บ ประชาชน เช น ข อ มู ล หนี้
สาธารณะ ขอมูลตราสารหนี้ และขอมูลดานการระดมทุน เปนตน ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการกําหนดนโยบายของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นฐานมีสวนสําคัญอยางมากในการพัฒนาตอยอดระบบอื่นๆ หรือการใหบริการดานตางๆ โดยไดให
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ความคิด เห็ น และข อเสนอแนะเกี่ ย วกับการกํา หนดกรอบแนวคิด /กรอบแนวทางที่ เ หมาะสมที่จ ะ
ดําเนินการพัฒนาดานความสะดวกในการเขาถึงขอมูล ความถูกตอง ความนาสนใจ และความทันสมัย
ของขอมูลผานชองทางการใหบริการและรับฟงความคิดเห็นดานเว็บไซด
2. วัตถุประสงค
แผนการปรั บ ปรุ ง การให บ ริ ก ารข อ มู ล ผ า นเว็ บ ไซด ข องสํ า นั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ
มีวัตถุประสงคเพื่อจะปรับปรุงการใหบริการขอมูลในเว็บไซดที่มีสวนเกี่ยวของกับประชาชนโดยตรง
ใหมีความสะดวกในการเขาถึงขอมูล มีความถูกตองในระดับเชื่อถือสามารถอางอิงได ขอมูลมีความ
นาสนใจและนาติดตาม ตลอดจนขอมูลทันสมัยอยูเสมอ
ทั้งนี้ การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวจะตองมีการพัฒนาระบบโครงขายสื่อสาร
ขอมูลพื้นฐานใหมีเสถียรภาพ การรับ-สงขอมูลรวดเร็ว และมีความปลอดภัยจากการโจมตีจากภายนอก
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นไดทุกเวลา อีกทั้งจะตองมีแผนการบริหาร
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศควบคูกันไปดวย เพื่อจะไดเตรียมพรอมรับมือกับปจจัยเสี่ยงตางๆ
ที่อาจะเกิดขึ้นไดทุกเมื่อและมีการประเมินผลกระทบไวลวงหนา ตลอดจนมีแนวทางการปองกันและ
แนวทางการแกไขปญหาใหสอดคลองกับสถานการณตางๆ การปรับปรุงการใหบริการขอมูลผาน
เว็บไซดของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจึงจะสามารถบรรลุผลสําเร็จไดอยางเต็มประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด
3. ผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรม
แผนการปรั บ ปรุ ง การให บ ริ ก ารข อ มู ล ผ า นเว็ บ ไซด ข องสํ า นั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ
ประกอบดวย 3 โครงการยอย คือ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขายและระบบคอมพิวเตอร
โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล และโครงการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได
ทบทวนระบบเดิมที่ใชงานอยู จัดทําแนวทางการปรับปรุง และจัดทํารายงานติดตามความกาวหนาเปน
ประจํา ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี้
3.1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขายและระบบคอมพิวเตอร ไดลงนามในสัญญา
จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขายกับบริษัท พอยทไ อที คอนซัลทิ่ง จํากัด เมื่ อวัน ที่ 19
พฤษภาคม 2552 วงเงิน 29,300,000 บาท ระยะเวลาดําเนินงาน 120 วัน (สิ้นสุดวันที่ 16 กันยายน 2552)
กําหนดการเบิกจาย 5 งวด ซึ่งมีงานจะตองดําเนินการ ประกอบดวย
• งานปรับปรุงหอง Server ซึ่งตองดําเนินการใหมทั้งหมดตั้งแตระบบแอร สายสัญญาณ
ยกพื้น ระบบรักษาความปลอดภัยตางๆ และระบบไฟฟา เปนตน
• งานจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย จํานวน 23 รายการ
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• งานติดตั้งและทดสอบอุปกรณ
• งานอบรมการใชงานและการแกไขปญหาเชิงรุก
• งานปรับแตงอุปกรณและคาสัญญาณตางๆ ใหสามารถทํางานสอดคลองกัน
• งานกํากับดูแลใหระบบสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง
หลังจากที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดกํากับดูแลการดําเนินงานอยางใกลชิดทุกสัปดาหทําใหโครงการ
ดังกลาวแลวเสร็จกอนกําหนดประมาณ 14 วัน และสามารถเบิกจายเงินไดครบทั้งหมดภายในเดือน
กันยายน 2552 ประกอบกับไดจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการระบบเครือขายใหมเพื่อ
ใชเปนขอมูลประกอบการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้นตอไปในอนาคตดวย
3.2 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล ไดมีการพัฒนาฐานขอมูลหนี้สาธารณะจากเดิมใชขอมูล
หนี้สาธารณะจากระบบ CSDRMS เปนระบบ GFMIS-TR โดยสามารถนําเสนอขอมูลหนี้สาธารณะผาน
หนาเว็ปไซดของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดถูกตองและรวดเร็ว อีกทั้งไดดําเนินการปรับปรุง
หนาเว็ปไซด (www.pdmo.mof.go.th) ใหมีความสวยงามและเปนระเบียบมากยิ่งขึ้น สามารถเขาถึงขอมูล
มีความทันสมัยและรูปแบบการนําเสนอที่นาสนใจ
3.3 โครงการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของสํ า นั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะให ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานบริ ห าร
หนี้สาธารณะใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 โดยไดวิเคราะหและทบทวนความเสี่ยงของ
ระบบสารสนเทศ ตลอดจนโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เชน ภัยคุกคามตางๆ กระแสไฟฟา
ขัดของ การเปลี่ยนแปลงบุคลากรผูปฏิบัติงาน ระบบสํารองขอมูล ระบบการรักษาความปลอดภัย และ
แนวทางการแกไขปญหา เปนตน
4. วัน/เวลาแลวเสร็จของแตละกิจกรรม
4.1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขายและระบบคอมพิวเตอร ไดทดลองใชงาน
ระบบเครือขายใหมในวันที่ 17 สิงหาคม 2552 ซึ่งการดําเนินงานเร็วกวาที่กําหนดไวในแผนงานสงผล
ใหสามารถเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดครบรอยละ 100
4.2 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล หลังจากไดปรับปรุงขอมูลหนี้สาธารณะในระบบ
GFMIS-TR แลว สามารถเชื่อมโยงเพื่อนําเสนอขอมูลหนี้สาธารณะผานเว็ปไซด และไดเริ่มใชเว็ปไซด
ใหมในวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ซึ่งการดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน
4.3 โครงการบริ ห ารความเสี่ ย งด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หลั ง จากได เ ริ่ ม ใช ง านระบบ
เครือขายใหมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 ทําใหความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศลดลงอยางมาก
คงเหลือเพียงปญหาภัยคุกคามจากไวรัสที่มีชนิดใหมๆ เกิดขึ้นเสมอ ทําใหตองใหความสําคัญเปนพิเศษ
และหมั่นตรวจสอบระบบปองกันเปนประจําอยางสม่ําเสมอ ซึ่งการดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน
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5. สรุปผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายที่กําหนดไวในแผนงาน
5.1 โครงการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพระบบเครื อ ข า ยและระบบคอมพิ ว เตอร ได กํ า หนด
เปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จดวยการกําหนดใหออกแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
เครือขายใหม โดยกําหนดระดับความสําเร็จ ดังนี้
ระดับ 1 จะตองไดรับความพึงพอใจมากกวารอยละ 50
ระดับ 2 จะตองไดรับความพึงพอใจมากกวารอยละ 55
ระดับ 3 จะตองไดรับความพึงพอใจมากกวารอยละ 60
ระดับ 4 จะตองไดรับความพึงพอใจมากกวารอยละ 65
ระดับ 5 จะตองไดรับความพึงพอใจมากกวารอยละ 70
ซึ่งขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 205 ชุด สามารถสรุปความเห็นได ดังนี้
พึงพอใจมากที่สุด จํานวน 30 ราย คิดเปนรอยละ 14.63
พึงพอใจมาก
จํานวน 69 ราย คิดเปนรอยละ 33.66
พึงพอใจ
จํานวน 72 ราย คิดเปนรอยละ 35.12
พึงพอใจนอย
จํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 6.83
ไมพึงพอใจ
จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 0.49
ไมออกความเห็น จํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 9.27
ดังนั้น คาเฉลี่ยความพึงพอใจโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขายและระบบคอมพิวเตอร
เทากับ รอยละ 83.41 สามารถเทียบระดับความสําเร็จไดเทากับระดับ 5
5.2 โครงการพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล ได กํ า หนดเป า หมายตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ด ว ยการ
กํ า หนดให อ อกแบบสอบถามความพึ ง พอใจของผู ใ ช ข อ มู ล ระบบฐานข อ มู ล โดยกํ า หนดระดั บ
ความสําเร็จ ดังนี้
ระดับ 1 จะตองไดรับความพึงพอใจมากกวารอยละ 50
ระดับ 2 จะตองไดรับความพึงพอใจมากกวารอยละ 55
ระดับ 3 จะตองไดรับความพึงพอใจมากกวารอยละ 60
ระดับ 4 จะตองไดรับความพึงพอใจมากกวารอยละ 65
ระดับ 5 จะตองไดรับความพึงพอใจมากกวารอยละ 70
ซึ่งขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 205 ชุด สามารถสรุปความเห็นได ดังนี้
พึงพอใจมากที่สุด จํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 12.68
พึงพอใจมาก
จํานวน 77 ราย คิดเปนรอยละ 37.56
พึงพอใจ
จํานวน 71 ราย คิดเปนรอยละ 34.64
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พึงพอใจนอย
จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 5.85
ไมพึงพอใจ
จํานวน 0 ราย คิดเปนรอยละ 0
ไมออกความเห็น จํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 9.27
ดังนั้น คาเฉลี่ยความพึงพอใจโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล เทากับรอยละ 84.88 สามารถเทียบระดับ
ความสําเร็จไดเทากับระดับ 5
5.3 โครงการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด
ความสําเร็จดวยการกําหนดใหความเสี่ยงที่ลดลงจากการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดย
กําหนดระดับความสําเร็จ ดังนี้
ระดับ 1 ความเสี่ยงจะตองลดลงมากกวารอยละ 10
ระดับ 2 ความเสี่ยงจะตองลดลงมากกวารอยละ 20
ระดับ 3 ความเสี่ยงจะตองลดลงมากกวารอยละ 30
ระดับ 4 ความเสี่ยงจะตองลดลงมากกวารอยละ 40
ระดับ 5 ความเสี่ยงจะตองลดลงมากกวารอยละ 50
ซึ่งขอมูลจากการเปรียบเทียบระหวางระบบเครือขายเดิม (วันที่ 17 สิงหาคม 2552) กับหลังจากเริ่มใช
งานระบบเครือขายใหมมาระยะเวลาหนึ่ง (17 กันยายน 2552) แสดงใหเห็นวา จํานวนการถูกโจมตีจาก
ไวรัสไดลดลงอยางมาก (ภาคผนวก ฉ) สามารถบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรในเครือขายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางมาตรการปองกันและสํารองขอมูลไดอยางเปนระบบดี ตลอดจนสามารถปด
ความเสี่ยงไดหลายรายการ เชน ระบบความเย็น การเสื่อมสภาพของอุปกรณ กระแสไฟฟาขัดของ
เป น ต น สํ า หรั บ การถู ก โจรกรรม ดั ด แปลง หรื อ ทํ า ลาย จากผู บุ ก รุ ก ทางอิ น เตอร เ น็ ต (Hacker)
จะสามารถปดความเสี่ยงและบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายมาไวในระบบเครือขายใหม (ปจจุบันสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนผูดูแล) โดยสามารถ
สรุปความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศได ดังนี้
• Hacker
ความเสี่ยงลดลงรอยละ 0
• ไวรัส
ความเสี่ยงลดลงรอยละ 80
• ไฟฟา
ความเสี่ยงลดลงรอยละ 100
• เปลี่ยนบุคลากร ความเสี่ยงลดลงรอยละ 0
• อุปกรณเสื่อม ความเสี่ยงลดลงรอยละ 100
• ระบบความเย็น ความเสี่ยงลดลงรอยละ 100
ดังนั้น หลังจากดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงแลว ความเสี่ยงลดลงรอยละ 63.33 สามารถ
เทียบระดับความสําเร็จไดเทากับระดับ 5
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6. ปจจัยสนับสนุนในการดําเนินงาน
การดํ า เนิ น การแผนการปรั บ ปรุ ง การให บ ริ ก ารข อ มู ล ผ า นเว็ บ ไซด ข องสํ า นั ก งานบริ ห าร
หนี้ ส าธารณะสามารถดํ า เนิ น การได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและแล ว เสร็ จ ภายในกํ า หนดระยะเวลา
ดําเนินงานตามแผนงาน โดยมีปจจัยสนับสนุน ประกอบดวย
• ผูบริหารสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะสนับสนุนและใหกําลังใจในการทํางาน
• ไดรับความรวมมือ เสียสละและทุมเทเวลาในการทํางานจากขาราชการและลูกจาง
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักงานเลขานุการกรม ซึ่งการดําเนินงาน
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขายและระบบคอมพิวเตอร สวนใหญจะ
ใชเวลาหลังเลิกงานในวันทํางานปกติและใชเวลาในวันหยุดทุกสัปดาห ตลอดจน
วันหยุดตามเทศกาลตางๆ ก็ตองมาปฏิบัติงานดวย
• มีการกํากับดูแลการดําเนินงานอยางใกลชิดทุกสัปดาห
7. ปญหา/อุปสรรค และปจจัยสนับสนุนในการปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ดวยขอจํากัดดานเวลาการดําเนินการแผนการปรับปรุงการใหบริการขอมูลผานเว็บไซดของ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะซึ่งมีเวลาเพียง 5 เดือน ทําใหรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะไดใน
ระดับหนึ่งเทานั้น แตอยางไรก็ดี สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน จึงไดกําหนดใหมีแบบสอบถามความคิดเห็นไวในหนาแรกของเว็ปไซด และจัดใหมี
เจาหนาที่เฝาตรวจสอบขอมูลเปนประจําสม่ําเสมอ เพื่อนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ มาพัฒนา
ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นตอไป
สําหรับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานแผนการดังกลาวสามารถสรุปได ดังนี้
• การมี ส ว นร ว มในการปรั บ ปรุ ง หน า เว็ ป ไซด จํ า กั ด อยู เ พี ย งเจ า หน า ที่ ข องศู น ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหแนวคิดไมหลากหลาย
• ขาราชการมีงานประจํามากอยูแลว ทําใหการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยมีความลาชา
• การประชาสัมพันธการใชงานระบบยังไมเพียงพอและไมตอเนื่อง
8. การประเมินผลดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
หลังจากไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามและขอเสนอแนะแผนการปรับปรุงการใหบริการ
ขอมูลผานเว็บไซดของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะแลว สามารถระบุสภาพแวดลอมได ดังนี้
• จุดแข็ง
- อินเตอรเน็ตมีความเร็วขึ้น
- เจาหนาที่มีความตั้งใจทํางาน
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• จุดออน
- บุคลากรไมเพียงพอ บางคนทํางานลาชา
- การแกไขปญหาลาชา
- ไมมีความสะดวกรวดเร็ว
- เครื่องประมวลผลชาและคางเปนประจํา
- การเปดโปรแกรมใชเวลานาน
- ไมสามารถเปลี่ยนหนาจอไดเอง
- การเชื่อมโยงหนาเว็บไมสอดคลองกัน
• โอกาสในการปรับปรุง
- เปลี่ยนเครื่อง
- จัดหมวดหมูใหชัดเจนและขอมูลซ้ําซอน
- การอานขอมูลยุงยาก
- เว็ปไซดภาษาอังกฤษ
- ประชาสัมพันธการเปลี่ยนแปลงใหมากขึ้น
- จดหมายอิเล็กทรอนิกสใหเหมือนกับเอกชน เชน Hotmail หรือ Gmail
• ภัยคุกคาม
- มีโฆษณาแทรกเมื่อเปดหนาเว็บ
- ไวรัส
จากข อ มู ล การประเมิ น ผลด ว ยการวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มดั ง กล า วข า งต น จะเห็ น ได ว า
มีจุดออนที่ตองรีบดําเนินการแกไขจํานวนมาก แตก็เปนจุดออนที่แกไขไดไมยาก ประกอบกับโอกาส
ในการปรั บ ปรุ ง ก็ มี จํ า นวนเช น กั น ทํ า ให ส ามารถใช เ ป น ข อ มู ล ในการวางแนวทางพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศไดใ นระดับหนึ่ง สํ า หรับ ภั ย คุ ก คามที่ ยัง คงมีอ ยู แ ต สามารถควบคุ มได แ ละ
สามารถรูไดวาเกิดขึ้นบริเวณใดก็ทําใหเขาไปชวยเหลือไดอยางรวดเร็วและกําจัดไมใหแพรไปยังเครื่อง
อื่นๆ ถือเปนความเสี่ยงดานสารสนเทศที่สามารถยอมรับได
9. การประเมินผลในภาพรวม
จากผลการดําเนินงานแผนการปรับปรุงการใหบริการขอมูลผานเว็บไซดของสํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะถึงแมวาจะบรรลุผลสําเร็จทั้งความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 84.15 และความเสี่ยงลดลง
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ร อ ยละ 63.33 สามารถเที ย บระดั บ ความสํ า เร็ จ ได เ ท า กั บ ระดั บ 5 ซึ่ ง ถื อ ว า สามารถบรรลุ ผ ลตาม
วัตถุประสงคอยางครบถวน แตอยางไรก็ดี ยังมีจุดออนและสิ่งที่ควรจะปรับปรุงเพื่อใหการดําเนินงาน
ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศยินดีรับขอเสนอแนะทั้งหมดไปปรับปรุงและพัฒนาตอ
ยอดเพิ่มเติม
การรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูที่มีสวนไดสวนเสียอยางสม่ําเสมอ เชน ขาราชการ
ผูที่มาติดตอราชการ และผูตองการใชขอมูล เปนตน ก็เปนสิ่งที่สําคัญอยางมากที่จะชวยใหกําหนด
แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการสวนใหญ
ไดเปนอยางดี
การประชาสัมพันธใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือระบบงานใดอยูระหวางการ
พั ฒ นา การประชาสั ม พั น ธ ก ารดํ า เนิ น งานอย า งต อ เนื่ อ งสม่ํ า เสมอ และการฝ ก อบรมการใช ง าน
ระบบงานใหมๆ มีความจําเปนตองแจงใหผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบ ซึ่งจะชวยลดการตอตานหรือ
ไมเห็นดวยไดในระดับหนึ่ง
การปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอก็มีความสําคัญมากเชนกัน ซึ่งจะชวยใหการเผยแพร
ขอมูลหรือการสื่อสารขอมูลระหวางสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะกับผูมีสวนไดสวนเสียเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
สําหรับขอมูลและขอเสนอแนะจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ไดรับมานั้น ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศรับที่จะนําไปวิเคราะหและปรับปรุงการใหบริการใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะภายใตงบประมาณและบุคลากรที่มีอยูอยางจํากัดตอไป

----------------------------

ภาคผนวก ก
รายงานผลการดําเนินงาน
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามความพึงพอใจและตัวอยางคําตอบ
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การเรียกรายงานแบบ Export Excel

การเรียกดูรายงาน แบบ

Statistic Report
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ภาคผนวก ค
หนาเว็บไซดกอนและหลังปรับปรุง

- 21 หนาเว็บเกาสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

- 22 าเว็บใหมสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ภาคผนวก ง
คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม

ผูตอบ (คน)
30
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2. คะแนนความพึงพอใจตอภาพรวม ของเว็บไซต สบน.

เปอรเซ็นต
14.63
33.66
35.12
6.83
0.49
9.27
100

นอยที่สุด ไมตอบ

ผูตอบ (คน)

ผูตอบ (คน)

นอยที่สุด ไมตอบ

1. คะแนนความพึงพอใจตอภาพรวมในดานตางๆ ของระบบเครือขายในปจจุบัน

คะแนนความพึงพอใจ ตอภาพรวมของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ
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คําตอบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมตอบ
รวม

คําตอบ
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ผูตอบ (คน)
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นอยที่สุด ไมตอบ

4. คะแนนความพึงพอใจตอภาพรวมของการใชงานอินเตอรเน็ต เชนความเร็วในการเขาถึงเว็บไซต

ผูตอบ (คน)
31
70
75
10
0
19
205

3. คะแนนความพึงพอใจตอภาพรวมของการจัดการความเสี่ยงดานตางๆ เชนไวรัส

ผูตอบ (คน)

ผูตอบ (คน)
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ผูตอบ (คน)
11
45
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ผูตอบ (คน)
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1
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6.คะแนนความพึงพอใจตอภาพรวมของการใหบริการในการแกไขปญหาตางๆ

เปอรเซ็นต
5.37
21.95
47.32
11.71
4.39
9.27
100

5.คะแนนความพึงพอใจตอภาพรวมของการใชงานอีเมลของ สบน.

ผูตอบ (คน)

ผูตอบ (คน)
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ภาคผนวก จ
แผนการปรับปรุงการใหบริการขอมูลผานเว็บไซด
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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แผนการปรับปรุงการใหบริการขอมูลผาน Web site
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ความเปนมา
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดจดั ทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 ซึ่งในมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ ตัวชี้วดั ที่ 5 ไดระบุถึงระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
น้ําหนักรอยละ 4 โดยที่สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะตองพัฒนาเพิม่ ระดับการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการทํางานรวมกันเพื่อปรับระบบการบริหารราชการใหเปดเผย โปรงใส และมีคุณภาพ
มากขึ้น ซึ่งสามารถสรุประดับการมีสวนรวมของประชาชนได 5 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 ระดับการใหขอมูล เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อนําไปสูกระบวนการอื่นๆ
ระดับที่ 2 ระดับการปรึกษาหารือ เปนการรับฟงความคิดเห็น ปญหา และขอเสนอแนะ
ระดับที่ 3 ระดับการเขามาเกี่ยวของ เปนการกําหนดนโยบายโดยคณะกรรมการที่มีตัวแทน
ภาคประชาชนรวมดวย
ระดับที่ 4 ระดับการรวมมือ เปนการใหประชาชนรวมมีบทบาทในการดําเนินกิจกรรม
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ระดับที่ 5 ระดับการเสริมอํานาจประชาชน เปนการมอบอํานาจการตัดสินใจใหประชาชน
เปนผูกําหนด
ประกอบกับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดใหความสําคัญการพัฒนาเพื่อเพิ่มระดับการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงระบบราชการ โดยไดแตงตั้งคณะทํางานดานการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเพือ่ พิจารณากําหนด
แนวทางการพัฒนาระบบราชการที่เหมาะสมกับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ติดตามความกาวหนา
อยางสม่ําเสมอและเผยแพรผลการดําเนินงานใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของไดรับทราบ
โดยมีที่ปรึกษาดานหนี้สาธารณะเปนประธานคณะทํางาน รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เปนรองประธานคณะทํางาน มีผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนคณะทํางานและเลขานุการ
และมีผูแทนจากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของและประสานงานอยูเปนประจํากับสํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ รวมเปนคณะทํางาน จํานวน 8 แหง ประกอบดวย ผูแทนจาก
- สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- ธนาคารแหงประเทศไทย
- การทางพิเศษแหงประเทศไทย
- การเคหะแหงชาติ
- สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
1
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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดสรุปแผนการบริหารราชการแบบมีสวนรวมที่ไดจดั ทําไวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และผลการวิเคราะหภารกิจหลัก 2 ภารกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร
ซึ่งไดกาํ หนดผูรับบริการ/ผูม ีสวนไดสวนเสีย และเหตุผลการคัดเลือก นําเสนอคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณา
กําหนดประเด็น กรอบความคิด กระบวนการ/ชองทาง และแผนงานทีจ่ ะนํามาเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดจดั ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่
1/2552 ซึ่งไดรับความรวมมือจากคณะทํางานฯ เปนอยางดี โดยคณะทํางานฯ เขารวมการประชุมครบ
ทุกทานและไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางมากในการจัดทําแผนการปรับปรุงการ
ใหบริการขอมูลผาน Web site ของสํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
คณะทํางานฯ ไดคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 คือ การพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับการพัฒนาระบบราชการของสํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะเพื่อเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยคณะทํางานฯ มีความเห็นเปนไปในแนวทาง
เดียวกันวา ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เปนการใหบริการขอมูลที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับประชาชน เชน
ขอมูลหนี้สาธารณะ ขอมูลตราสารหนี้ และขอมูลดานการระดมทุน เปนตน ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนขอมูล
พื้นฐานในการกําหนดนโยบายของสํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะและการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศพืน้ ฐานมีสวนสําคัญอยางมากในการพัฒนาตอยอดระบบอื่นๆ หรือการใหบริการดานตางๆ
ทั้งนี้ คณะทํางานฯ ไดใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดกรอบแนวคิด/
กรอบแนวทาง ที่เหมาะสมทีจ่ ะดําเนินการพัฒนาดานความสะดวกในการเขาถึงขอมูล ความถูกตอง
ความนาสนใจ และความทันสมัยของขอมูล ผานชองทางการใหบริการและรับฟงความคิดเห็นดาน
Web site
คณะทํางานฯ ไดเห็นชอบใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุง
การใหบริการขอมูลผาน Web site ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
วัตถุประสงค
แผนการปรับปรุงการใหบริการขอมูลผาน Web site ของสํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
มีวัตถุประสงคเพื่อจะปรับปรุงการใหบริการขอมูลใน Web site ที่มีสวนเกี่ยวของกับประชาชนโดยตรง
ใหมีความสะดวกในการเขาถึงขอมูล มีความถูกตองในระดับเชื่อถือสามารถอางอิงได ขอมูลมีความ
นาสนใจและนาติดตาม ตลอดจนขอมูลทันสมัยอยูเสมอ
ทั้งนี้ การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวจะตองมีการพัฒนาระบบโครงขายสื่อสาร
ขอมูลพื้นฐานใหมีเสถียรภาพ การรับ-สงขอมูลรวดเร็ว และมีความปลอดภัยจากการโจมตีจากภายนอก
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นไดทุกเวลา อีกทั้งจะตองมีแผนการบริหาร
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศควบคูกันไปดวย เพื่อจะไดเตรียมพรอมรับมือกับปจจัยเสี่ยงตางๆ
ที่อาจะเกิดขึ้นไดทุกเมื่อและมีการประเมินผลกระทบไวลว งหนา ตลอดจนมีแนวทางการปองกันและ
แนวทางการแกไขปญหาใหสอดคลองกับสถานการณตา งๆ การปรับปรุงการใหบริการขอมูลผาน Web site
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจึงจะสามารถบรรลุผลสําเร็จไดอยางเต็มประสิทธิภาพและใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด
2
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เปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ผูมีสวนไดสวนเสียกับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประชาชนทัว่ ไป หนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ นักลงทุน สถาบันการเงิน และผูที่สนใจ จะไดรับทราบขอมูลความเคลื่อนไหวของตลาด
ตราสารหนี้ ขอมูลหนี้สาธารณะ แหลงระดมทุนที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ แนวทางบริหารจัดการ
หนี้สาธารณะในเชิงรุก ขอมูลของบริษัทที่ปรึกษาไทย และสามารถติดตอกับศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทยได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเขาถึงขอมูลที่สนใจไดอยางสะดวก รวดเร็ว และสามารถนําขอมูลไปใช
ประโยชนไดตามที่คาดหวังไว
กลุมเปาหมาย
แผนการปรับปรุงการใหบริการขอมูลผาน Web site ของสํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
ไดกาํ หนดกลุม เปาหมายทีค่ าดวาจะไดรบั ความสะดวก รวดเร็ว และขอมูลนาสนใจ จากแนวทางการ
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะในครั้งนี้
จํานวน 9 กลุม คือ
1. ประชาชนทั่วไป
2. ที่ปรึกษาไทยและบริษัทที่ปรึกษา
3. สวนราชการ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และสํานักงบประมาณ เปนตน
4. รัฐวิสาหกิจ
5. นักลงทุนหรือผูระดมทุน
6. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
7. สถาบันการเงิน
8. สื่อมวลชน
9. นักเรียนหรือนักศึกษา
ตัวชี้วัดความสําเร็จและวิธีการวัดผลสําเร็จ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นและแบบประเมินผลสําเร็จ
ดานความพึงพอใจในการใชบริการขอมูลผาน Web site ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยกําหนด
ชองทาง จํานวนตัวอยาง และเกณฑการวัดผลสําเร็จ ดังนี้
1. ชองทางในการนําเสนอแบบสอบถาม
- หนา Web site ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- ขาราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- ผูที่มาติดตอราชการกับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- ขาราชการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไปประชุมกับหนวยงานภายนอก
- สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจัดงานหรือเขารวมงานในสถานที่ตา งๆ
2. จํานวนตัวอยางในการนํามาวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของผูใชบริการไมต่ํากวา
200 ตัวอยาง
3
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3. เกณฑการวัดผลสําเร็จ ใชวธิ ีการวัดระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
- ระดับ 1 เทากับ รอยละ 50
- ระดับ 2 เทากับ รอยละ 60
- ระดับ 3 เทากับ รอยละ 70
- ระดับ 4 เทากับ รอยละ 80
- ระดับ 5 เทากับ รอยละ 90
การดําเนินงาน วิธีการ ขั้นตอน กิจกรรม
เพื่อใหการดําเนินงานแผนการปรับปรุงการใหบริการขอมูลผาน Web site ของสํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะเปนไปอยางตอเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงโครงขายสื่อสาร
ขอมูลซึ่งเปนสิ่งจําเปนขั้นพื้นฐานในการเชื่อมโยงขอมูลและการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการ
ใหบริการขอมูลอื่นๆ ตอไป
การดําเนินงานแผนการปรับปรุงการใหบริการขอมูลผาน Web site ของสํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ ประกอบดวย
1. การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขายและระบบคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาใหระบบ
โครงสรางพื้นฐานในการติดตอสื่อสารมีเสถียรภาพ การรับ-สงขอมูลรวดเร็ว และสามารถ
ปองกันภัยคุกคามไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อความสะดวกในการเขาถึงขอมูล ความถูกตองของขอมูล
และขอมูลมีความทันสมัย ตลอดจนพัฒนารูปแบบการนําเสนอใหนาสนใจ
3. การบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชวยในการกําหนดนโยบายบริหาร
จัดการ สามารถทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และการเตรียมความพรอม
ในการปองกันภัยตางๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได
4. การติดตามและปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูตลอดเวลาโดยการจัดทําแบบสอบถาม
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นระหวางดําเนินโครงการ
5. การประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลใหผูอาํ นวยการสํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
ทราบอยางสม่าํ เสมอ
6. เผยแพรผลการดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาระบบ
ราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหประชาชน
และผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของรับทราบ
วิธีการ ขั้นตอน และกิจกรรม สําหรับแผนการปรับปรุงการใหบริการขอมูลผาน Web site
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประกอบดวย 3 โครงการยอย ที่จะตองดําเนินการใหสอดคลองกัน
จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กลาวคือ
1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขายและระบบคอมพิวเตอร
1.1 ตั้งคณะกรรมการพิจารณารางขอบเขตรายละเอียดของงาน (TOR) และเอกสาร
ประกวดราคา
4
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1.2 พิจารณากําหนดราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา ใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
1.3 ลงประกาศราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา ในเว็บไซดของกรมบัญชีกลาง
และเว็บไซดของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
อยางนอย 2 ครั้ง หรือจนกวาไมมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
1.4 ตั้งคณะกรรมการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับงาน
1.5 ใหบริษัทที่สนใจเขารวมประมูลโครงการนีย้ ื่นขอเสนอทางดานเทคนิคภายในเวลา
ที่กําหนดไว
1.6 พิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิคใหสอดคลองกับ TOR โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ที่สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะไดรับจากการจัดซื้อในครั้งนี้
1.7 ประมูลราคาดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (e-auction) และลงนามในสัญญาวาจาง
1.8 กํากับดูแลอยางใกลชิดเพื่อใหเบิกจายเงินใหทันภายในเดือนกันยายน 2552
โดยจะตองสอดคลองกับงวดการสงมอบงานและเปนไปตามงวดการเบิกจายเงิน
ซึ่งไดกาํ หนดไวในแผนประมาณการเบิกจายเงิน
1.9 รายงานสรุปผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรค (ถามี)
2. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
2.1 ทบทวนฐานขอมูลที่มีอยูเดิม
2.2 รายงานผลการทบทวนและแนวทางการปรับปรุง
2.3 พัฒนารูปแบบการนําเสนอใหครบถวนและนาสนใจ ตลอดจนเชื่อมโยงขอมูล
เพิ่มการใหขอมูลพื้นฐานเกีย่ วกับตลาดตราสารหนี้ ผลการประมูลพันธบัตรรุนตางๆ
ขอมูลของผูจัดทําขอมูลนั้นๆ ขอมูลเชิงวิชาการการจัดหาแหลงเงินทุน และขอมูล
ที่เกี่ยวของกับระเบียบและกฎหมายใหทันสมัย
2.4 ติดตามความกาวหนาทุก 2 เดือน
2.5 จัดทําแบบสอบถามขอเสนอแนะเพิ่มเติมระหวางการปรับปรุง
2.6 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลใหผอู ํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ทราบอยางสม่าํ เสมอ
3. โครงการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงที่มีอยูเดิม
3.2 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
โดยวิเคราะหปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ แนวทางการ
แกไขปญหา และแนวทางการปองกัน ใหสอดคลองกับสภาวะการณในปจจุบนั และ
สามารถนําไปใชงานใหเกิดประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการดําเนินงาน
3.4 ติดตามความกาวหนาทุก 2 เดือน
3.5 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลใหผอู ํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ทราบอยางสม่าํ เสมอ
5
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ระยะเวลาดําเนินงาน
แผนการปรับปรุงการใหบริการขอมูลผาน Web site ของสํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
มีระยะเวลาดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2552 และจะมีการประเมินผลในภาพรวม
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2552
วิธีการและแนวทางการติดตามประเมินผล
การประเมินผลการดําเนินงานแผนการปรับปรุงการใหบริการขอมูลผาน Web site
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ จะใชวิธกี าร
1. วิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) เพื่อคนหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสในการปรับปรุง
และภัยคุกคาม เพื่อที่จะไดนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงใหครบถวนตรงตามความ
ตองการของผูตอบแบบสอบถามใหมากทีส่ ุดและเกิดประโยชนกับสํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะสูงสุด
2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูล
ที่สามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกมากขึ้น
งบประมาณ
โครงการยอย 3 โครงการภายใตแผนการปรับปรุงการใหบริการขอมูลผาน Web site
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีเพียงโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขายและระบบ
คอมพิวเตอรที่ใชวงเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 29.46 ลานบาท สําหรับ
โครงการยอยที่เหลืออีก 2 โครงการ ไมมคี วามจําเปนตองใชงบประมาณเพิ่มเติม เพียงแตไดรับความ
รวมมือจากบุคลากรของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะประมาณ 8 คน สําหรับการประสานงาน การจัด
ประชุม ออกแบบสอบถาม รวบรวม วิเคราะห และจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
1. นายธีรลักษ แสงสนิท
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นางสาวอุปมา ใจหงษ
รักษาการนักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ผอู ํานวยการสวนนโยบายและแผนการระดมทุน
3. ร.ต.ต. หญิง จารุณี เล็กดํารงศักดิ์
นักวิชาการคลังชํานาญการ
4. นางสาวจันทิรา ตรงรัศมีทอง
เศรษฐกรชํานาญการ
5. นางสาวสมหญิง ดํารงแสง
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

6

กิจกรรม/ขั้นตอน

1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขายและระบบ
คอมพิวเตอร
1.1 สํานักงบประมาณอนุมัติงบประมาณรายจาย
1.2 ยื่นซองประกวดราคา
1.3 พิจารณาผลและลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจาง
1.4 ดําเนินการติดตั้งและสงมอบ
1.5 ฝกอบรมผูใชงานระบบและผูเกี่ยวของ
1.6 ตรวจรับ และเบิกจายเงิน
1.7 ประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานใหผูบริหารทราบ
2. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน
2.1 ทบทวนระบบฐานขอมูลที่มีอยูของ สบน. และรายงาน
ผลการทบทวน และแนวทางการพัฒนาใหผูบริหารทราบ
2.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในประเด็นยุทธศาสตรของ สบน. เชน
ระบบฐานขอมูลหนี้สาธารณะ เปนตน
2.3 ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนา
ที่ไดกําหนดไว
2.4 ประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานสรุปผลการดําเนินการ
เสนอผูอํานวยการ สบน. รับทราบ

วัตถุประสงค:

1 ต.ค. 52
15 มี.ค. 52
17 เม.ย. 52
1 พ.ค. 52
1 ส.ค. 52
30 มิ.ย. 52
1 ก.ย. 52

1 มี.ค. 52
มี.ค. 52

พ.ค. 52
1 ก.ย. 52

1 เดือน

6 เดือน

3 เดือน

1 เดือน

เริ่มตน

1 เดือน
1 เดือน
15 วัน
4 เดือน
1 เดือน
3 เดือน
1 เดือน

ระยะเวลา

30 ก.ย. 52

ก.ย. 52

ก.ย. 52

31 มี.ค. 52

31 ต.ค. 52
16 เม.ย. 52
30 เม.ย. 52
31 ส.ค. 52
31 ส.ค. 52
30 ก.ย. 52
30 ก.ย. 52

สิ้นสุด

ภายใน 31 มี.ค. 52

ตรวจรับและเบิกจาย 4 งวด

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

ปงบประมาณ 2552

1. เพื่อเพิ่มเสถียรภาพโครงสรางพื้นฐานดาน ICT และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ
2. เพื่อพัฒนาการจัดการขอมูล และระบบสารสนเทศที่จะทําใหองคกรสามารถบรรลุเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรได
ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน: ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนการดําเนินงาน
รายละเอียดโดยยอ:
ระบบเครือขายของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ที่ใชงานในปจจุบันมีอายุการใชงานมากแลว มีความเสี่ยงในดานเสถียรภาพ
ของระบบสารสนเทศ ที่ไมสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ความสามารถในการปองกันไวรัส และการคุกคาม
ระบบสํารองไฟทําใหไมสามารถรองรับการเชื่อมโยงเครือขายกับระบบฐานขอมูลอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กระบวนการที่สรางคุณคา และกระบวนการสนับสนุน โดยครอบคลุมการดําเนินการ ดังนี้ 1) การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขาย
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศตางๆ 2) การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุน 3) การบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกําจัด ปองกัน และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ

1. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ฝายพัสดุ
สํานักงานเลขานุการกรม
3. คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง
4. คณะกรรมการกํากับและ
ตรวจรับ

สบน. มีระบบเครือขายสารสนเทศที่มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ สบน.
ระดับ 1 = รอยละ 50
ระดับ 2 = รอยละ 55
ระดับ 3 = รอยละ 60
ระดับ 4 = รอยละ 65
ระดับ 5 = รอยละ 70
สบน. มีระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและภารกิจหลัก
ของ สบน.
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : รอยละความพึงพอใจของ
ผูใชขอมูลระบบฐานขอมูลขององคกร
ระดับ 1 = รอยละ 50
ระดับ 2 = รอยละ 55
ระดับ 3 = รอยละ 60
ระดับ 4 = รอยละ 65
ระดับ 5 = รอยละ 70

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ: ประมาณ 29.46 ลานบาท
ระยะเวลาดําเนินการ: ประมาณ 7 เดือน
วันที่จัดทํา: 6-มี.ค.-52

ผลผลิต/ดัชนีความกาวหนา

แผนการปรับปรุงการใหบริการขอมูลผาน Website ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

1. สํานัก/กอง/กลุม
2. บริษัทผูปรับปรุง
ระบบ

1. สํานัก/กอง/กลุม
และเจาหนาที่
ผูใชงานระบบ
2. บริษัทผูปรับปรุง
ระบบ

ผูเกี่ยวของ
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3. การบริหารความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูล
และสารสนเทศ
3.2 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแผนตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน IT Contingency Plan
และเสนอใหผูอํานวยการ สบน. เห็นชอบ
3.3 การดําเนินการตามแผนฯ และมาตรการจัดการความเสี่ยง
ไดแลวเสร็จครบถวน
3.4 ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผน/มาตรการ
3.5 ประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานสรุปผลการ
ดําเนินการเสนอผูอํานวยการ สบน. ทราบ

กิจกรรม/ขั้นตอน

1 ก.พ. 52
1 มี.ค. 52

1 เม.ย. 52
พ.ค. 52
1 ก.ย. 52

1 เดือน

6 เดือน

3 เดือน
1 เดือน

เริ่มตน

2 เดือน

ระยะเวลา

ก.ย. 52
30 ก.ย. 52

30 ก.ย. 52

31 มี.ค. 52

31 มี.ค. 52

สิ้นสุด

ปงบประมาณ 2552

ภายใน 31 มี.ค. 52

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

สบน. มีแผนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการระบุ
ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง กําหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงของ สบน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
ความเสี่ยงที่ลดลงจากการดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
ระดับ 1 = รอยละ 10
ระดับ 2 = รอยละ 20
ระดับ 3 = รอยละ 30
ระดับ 4 = รอยละ 40
ระดับ 5 = รอยละ 50

ผลผลิต/ดัชนีความกาวหนา
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูรับผิดชอบ

คณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน

ผูเกี่ยวของ
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ผลการวิเคราะหภารกิจหลักและยุทธศาสตร
เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเปนหนวยงานราชการเพียงแหงเดียวที่มีอํานาจหนาที่เบ็ดเสร็จ
มีความเปนเอกภาพในการดําเนินการเกี่ยวกับหนี้สาธารณะภายใตกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของตางๆ
ประกอบดวย การกอหนี้ การบริหารหนี้ และการชําระหนี้ เปนตน รวมทั้งยังมีงานสนับสนุนอีกจํานวนมาก
เพื่อใหสามารถดําเนินการสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและนโยบายรัฐบาล โดยมี
วิสัยทัศน คือ เปนองคกรที่ไดรับความนาเชื่อถือในระดับสากล ในการเสนอแนะนโยบายและดําเนินการ
กอหนี้และบริหารหนี้สาธารณะ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประเทศ มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีบุคลากรที่มคี ุณภาพ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดจดั ทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 ซึ่งในมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ ตัวชี้วดั ที่ 5 ไดระบุถึงระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ประกอบกับ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดใหความสําคัญการพัฒนาเพื่อเพิ่มระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการปรับปรุงระบบราชการ โดยไดแตงตั้งคณะทํางานดานการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาระบบราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
ราชการที่เหมาะสมกับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ติดตามความกาวหนาอยางสม่าํ เสมอ และเผยแพรผล
การดําเนินงานใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยมีองคประกอบ ดังนี้
1. ที่ปรึกษาดานหนี้สาธารณะ
ประธานคณะทํางาน
2. รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ รองประธานคณะทํางาน
3. ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
คณะทํางาน
4. ผูแทนศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางาน
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
5. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
คณะทํางาน
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
6. ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
คณทํางาน
7. ผูแทนการทางพิเศษแหงประเทศไทย
คณะทํางาน
8. ผูแทนการเคหะแหงชาติ
คณะทํางาน
9. ผูแทนสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
คณะทํางาน
10. ผูแทนธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
คณะทํางาน
11.ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะทํางานและเลขานุการ
12.นางสาวอุปมา ใจหงษ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
นักวิชาการคลังชํานาญการ
1
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13.ร.ต.ต. หญิง จารุณี เล็กดํารงศักดิ์
นักวิชาการคลังชํานาญการ
14.นางสาวจันทิรา ตรงรัศมีทอง
เศรษฐกรชํานาญการ
15.นายพิชิต หอมจันทรเดิม
เศรษฐกรปฏิบัติการ

คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ภารกิจหลักของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประกอบดวย
1. เสนอแนะนโยบายและหลักเกณฑ รวมทั้งการจัดทําแผนเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ
2. กํากับและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ ซึง่ เปนหนี้ที่หนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจกูหรือหนี้ที่กระทรวงการคลังใหกูตอหรือค้ําประกัน รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติ
ตามสัญญาทีไ่ ดผูกพัน กฎหมาย และขอบังคับที่เกี่ยวของ ตลอดจนติดตามและประเมินผล
3. จัดทํางบชําระหนี้ของรัฐบาล รวมทั้งการบริหารและดําเนินการชําระหนี้
4. ประสานงานและทําความตกลงในระดับนโยบาย รวมทั้งการจัดทําแผนความชวยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการกับแหลงเงินกูตางประเทศ
5. ติดตามภาวะตลาดเงินและตลาดทุน รวมทั้งเทคนิคในการบริหารหนีส้ าธารณะและการ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
6. ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดลําดับความนาเชื่อถือของประเทศ
7. ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งจัดทําขอมูลสารสนเทศดานหนี้สาธารณะ
ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ
8. พิจารณาความเหมาะสมของการระดมเงินสําหรับโครงการลงทุนของภาครัฐ
9. พัฒนาศูนยขอ มูลที่ปรึกษาไทยใหเปนศูนยในระดับภูมภิ าคและสงเสริมกิจการที่ปรึกษาไทย
ใหสามารถแขงขันกับนานาชาติ
10. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฐานะการเงินการคลังของประเทศ
ภาวะการคาการลงทุน การเมืองในประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจของประเทศผูนาํ
เศรษฐกิจโลก
ประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1
การบริหารจัดการหนี้สาธารณะเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาตลาดตราสารหนีใ้ นประเทศใหเปนศูนยกลางการระดมทุนในระดับภูมภิ าค
ยุทธศาสตรที่ 3
การจัดหาแหลงระดมทุนที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
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ฝายเลขานุการคณะทํางานดานการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดพิจารณาภารกิจหลักของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะทั้ง 10 ภารกิจ
แลวเห็นวา มีเพียง 2 ภารกิจหลักที่ยังไมสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
คือ
1. ประสานงานและทําความตกลงในระดับนโยบาย รวมทั้งการจัดทําแผนความชวยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการกับแหลงเงินกูตางประเทศ
2. พัฒนาศูนยขอ มูลที่ปรึกษาไทยใหเปนศูนยในระดับภูมภิ าคและสงเสริมกิจการที่ปรึกษาไทย
ใหสามารถแขงขันกับนานาชาติ
จากนั้นฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ไดพิจารณากําหนดกรอบการคัดเลือกนําเสนอคณะทํางานฯ
พิจารณาคัดเลือกประเด็นการพัฒนาระบบราชการ เปาหมาย และตัวชี้วัด เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ไดวิเคราะห ผูมีสวนไดสว นเสีย/ผูรับบริการ และเหตุผลการ
คัดเลือก โดยสามารถสรุปได ดังนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการหนี้สาธารณะเชิงรุก
- ผูมีสวนไดสวนเสีย/ผูรับบริการ ไดแก หนวยงานของรัฐ สถาบันการเงิน สื่อมวลชน
- เหตุผลการคัดเลือกประเด็น
มีความเกี่ยวของกับประชาชนสวนใหญคอนขางนอยและการบริหารจัดการ
หนี้สาธารณะในเชิงรุกใหมีประสิทธิภาพ จําเปนจะตองมีฐานขอมูลดาน
หนี้สาธารณะที่มีความถูกตอง ทันสมัย และครบถวน ตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
2. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาตลาดตราสารหนีใ้ นประเทศใหเปนศูนยกลาง
การระดมทุนในระดับภูมภิ าค
- ผูมีสวนไดสวนเสีย/ผูรับบริการ ไดแก นักลงทุน ผูระดมทุนในตลาดตราสารหนี้
และหนวยงานของรัฐ
- เหตุผลการคัดเลือกประเด็น
มีผลกระทบตอประชาชนทางออม ความเรงดวนคอนขางนอย ตองมีฐานขอมูล
ที่มีความถูกตองกอน จึงจะสามารถพัฒนาตอยอดใหเกิดประสิทธิภาพได
3. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การจัดหาแหลงระดมทุนที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่ยั่งยืน
- ผูมีสวนไดสวนเสีย/ผูรับบริการ ไดแก หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
องคการปกครองสวนทองถิ่น และสถาบันการเงิน
- เหตุผลการคัดเลือกประเด็น
มีผลกระทบตอประชาชนคอนขางมาก แตเนื่องจากมีหนวยงานที่เกี่ยวของ
หลายหนวยงานทําใหตองมีการจัดการฐานขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย และครบถวน
เพื่อนํามาวิเคราะหการจัดทําแผนการระดมทุนที่เหมาะสม

3
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4. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผูมีสวนไดสวนเสีย/ผูรับบริการ ไดแก หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน
- เหตุผลการคัดเลือกประเด็น
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเปนหนวยงานวิชาการเพียงแหงเดียวที่รวบรวม
และนําเสนอขอมูลดานหนี้สาธารณะ ซึ่งเปนประโยชนในการกําหนดนโยบาย
การบริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศ และกําหนดการดําเนินงานของ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะในทุกดาน ดังนั้น การพัฒนาฐานขอมูลใหมีความ
ถูกตองทันสมัยและครอบคลุมขอมูลตามความตองการของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย จึงมีความสําคัญ รวมทั้งการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังเปนพื้นฐานตอการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตรอื่นๆ ดวย
- ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ไดจดั ทําแบบสอบถามรับฟงความคิดเห็นและวิเคราะหขอมูลโดยสามารถสรุป
ประเด็นสําคัญได 3 ประเด็น คือ ความสะดวกในการเขาถึงขอมูล ความถูกตอง
ของขอมูล และความทันสมัยของขอมูล
- ปญหาและอุปสรรค
ขาดบุคลากรมืออาชีพ การประสานงานและการเชื่อมโยงระบบดานเทคโนโลยี
สารสนเทศยังไมสมบูรณ
5. ภารกิจหลัก การรับความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการกับแหลงเงินกูตางประเทศ
- ผูมีสวนไดสวนเสีย/ผูรับบริการ ไดแก หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
- เหตุผลการคัดเลือกประเด็น
การรับความชวยเหลือโดยตรงจากแหลงเงินกูตา งประเทศลดนอยลง
เพราะประเทศไทยเปนประเทศพัฒนาแลว
6. ภารกิจหลัก พัฒนาศูนยขอ มูลที่ปรึกษาไทยใหเปนศูนยในระดับภูมภิ าค
- ผูมีสวนไดสวนเสีย/ผูรับบริการ ไดแก ทีป่ รึกษาไทย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
และประชาชน
- เหตุผลการคัดเลือกประเด็น
มีความเกี่ยวของกับประชาชนโดยตรง แตในการดําเนินงานตองดําเนินการผาน
หนาเว็ปไซดของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งปจจุบนั ระบบสารสนเทศยังไมมี
เสถียรภาพ ไมมีความปลอดภัยเพียงพอ จึงมีความจําเปนตองพัฒนาระบบขอมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความสมบูรณกอน เพื่อใหการบริการสามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และปลอดภัย
จากผลการวิเคราะหดังกลาวขางตน ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ไดคดั เลือกประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 4 คือ การพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการพัฒนาระบบราชการของ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
เนื่องจากประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เปนการใหบริการขอมูลที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับประชาชน เชน ขอมูล
4
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หนี้สาธารณะ ขอมูลตราสารหนี้ และขอมูลดานการระดมทุน เปนตน ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการกําหนดนโยบายของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
มีสวนสําคัญอยางมากในการพัฒนาตอยอดระบบอื่นๆ หรือการใหบริการดานตางๆ
หลังจากทีค่ ณะทํางานฯ ไดใหความเห็นชอบการคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 คือ การพัฒนา
ระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการพัฒนาระบบราชการของสํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามแนวทางที่ฝายเลขานุการ
คณะทํางานฯ ไดนําเสนอแลว ฝายเลขานุการคณะทํางานฯจะไดกาํ หนดกรอบแนวคิด/กรอบแนวทาง
ที่เหมาะสมที่จะดําเนินการพัฒนาในดานความสะดวกในการเขาถึงขอมูล ความถูกตอง ความนาสนใจ
และความทันสมัยของขอมูล โดยจะจัดทําเปนแผนการปรับปรุงการใหบริการขอมูลผาน Web site
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อขอความเห็นชอบคณะทํางานฯ ตอไป ซึ่งจะประกอบไปดวย
วัตถุประสงค เปาหมาย ผลสําเร็จ ตัวชี้วัด การประเมินผล งบประมาณ และผูรับผิดชอบ

------------------

5

ภาคผนวก ฉ
เปรียบเทียบเครือขายกอนและหลังปรับปรุง

โดยจากรูป สามารถดาวนโหลดไดถงึ 14.72 mb/s จากความเร็วที่เชาสัญญาณจากบริษัททรู คือ 15 mb/s
(ดาวนโหลดไฟล 5 mb ในเวลา 3 วินาที , ไฟล 35 mb ในเวลา 20 วินาที , ไฟล 800 mb ในเวลา 7 นาที)
ซึ่งจากกอนที่จะปรับปรุงระบบนั้นทดสอบการดาวนโหลดไดเพียง 5 mb/s

สามารถทดสอบความเร็วของอินเตอรเน็ตไดเต็มประสิทธิภาพ
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สามารถบริหารจัดการชองทางจราจรคอมพิวเตอร (Bandwidth management)
จากระบบ NAC (Network Access Control)
โดยจากรูป จะเห็นถึงการใช Bandwidth ไปในเรือ่ งใดบาง ใครใชอนิ เตอรเน็ตมากที่สุด ใครดาวนโหลดขอมูลมากที่สุด
และภาพรวมในองคกรใช Bandwidth ไปกับชองทางใดบาง
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สามารถบริหารจัดการเครือ่ งลูกขายใหเห็นการเกาะ Wireless Access point
โดยจากรูป Access point แตละตัวสามารถปรับใหเครื่องลูกขายเกาะกันไมใหเกินกี่เครื่องตอตัว
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รูปที่ 2 หลังปรับปรุง

หมายเหตุ : เวบไซตที่ใชทดสอบคือ เวบจากศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย

โดยจากรูปที่ 1 จะเห็นไดวามีชองทางหลากหลายชองทางเขามาโจมตีเวบไซต ทําใหเวบชาหรือลมได
จากรูปที่ 2 สามารถแกไขโดยปดชองทางที่เปนความเสี่ยงในการเขามาโจมตีใหเหลือเพียง 3 ชองทาง
โดยใหเหลือแตชองทางที่เปนของเวบไซต (HTTP port 80)

สามารถปดชองทางการโจมตีเวบไซตจากผูไมหวังดี (Hacker)

รูปที่ 1 กอนปรับปรุง
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รูปของไวรัสกอนที่จะมีการปรับปรุงระบบ จะเห็นไดวามีเครื่องที่ติดไวรัสอยูหลายเครื่องและแตละเครื่องติดไวรัส หลายพันตัว
โดยกราฟแทงแรกจะไดวา ติดไวรัสมากถึง 6,441 ตัว เครื่องตอมาก็ติดมากถึง 3,424 ตัว
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รูปของไวรัสหลังจากที่ไดมีการติดตั้งระบบใหมและลงโปรแกรมตานไวรัสที่ถกู ตองตามลิขสิทธิ์ และอัพเดตใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
จะเห็นไดวามีเครื่องที่ติดไวรัส ลดลงอยางมาก โดยเหลืออยูเพียง 7 เครื่อง และแตละเครื่องติดอยูเพียงไมกี่ตัว
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