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แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ฉบับที่ 3 ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  

(พ.ศ. 2557-2561) 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

หน้า 
 

บทที่ ๑   บทน า ๑ 
๑.๑  ที่มาและความส าคัญ ๑ 
๑.๒  บทบาทหน้าที่ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ๒ 
๑.๓  วสิัยทัศน์ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ๒ 
๑.๔  พันธกิจของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ๒ 
๑.๕  ประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ๒ 
๑.๖  โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ๓ 
 

บทที่ ๒   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะในปัจจุบัน ๔ 
๒.๑  สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ๔ 
๒.๒  ระบบงานสารสนเทศ ๔ 
๒.๓  สถานภาพการบริหารจัดการเครือข่ายและทรัพยากรระบบสารสนเทศ ๑๐ 

 ภายใน สบน. (Network Management) 
๒.๔  สถานภาพระบบเครือข่าย (Network) ๑๑ 
๒.๕  สถานภาพระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย (Network Security) ๑๓ 
๒.๖  สถานภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย (Server & Client Computer) ๑๕ 
๒.๗  สถานภาพด้านบุคลากร ๒๒ 
๒.๘  ภาพรวมปัญหา–อุปสรรค ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ๒๓ 
 

บทที่ ๓   การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ๒๕ 
๓.๑  ปัจจัยส าคัญของการบริหารจัดการ (Management Critical Key Success Factor) ๒๕ 
๓.๒  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (Monitoring and Evaluation) ๒๖ 
๓.๓  แนวทางการบริหารแผนงาน/โครงการ ๓๐ 

 

บทที่ ๔   การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค (SWOT Analysis) ๓๑ 
และสภาพแวดล้อม 

๔.๑  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค (SWOT Analysis) ๓๑ 
๔.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓๒ 
 

บทที่ ๕   แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ๔๐ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 

  



สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
 

บทที่ ๖   สรุปผลและข้อเสนอแนะ ๔๔ 
๖.๑  ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มีความสอดคล้องกับ ๔๔ 

 แผนแม่บท ICT ของประเทศ 
๖.๒  เป้าหมายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สบน. ๔๖ 
๖.๓  ตัวชี้วัดด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สบน. ๔๖ 
๖.๔  แผนการด าเนินโครงการจ าแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ๔๗ 

 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สบน. 
๖.๕  ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๔๙ 

 และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
๖.๖  ตารางยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ ๕๐ 
๖.๗  ตาราง แผนงาน/โครงการ ๕๒ 
๖.๘  เป้าหมายโดยรวมของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ๕๔ 
 

บรรณานุกรม ๕๕ 
นิยามศัพท์ ๕๖ 
 
 

     
  



สารบัญตาราง 
 

หน้า 
 

ตารางที ่๒.๑  รายการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและระบบที่เกี่ยวข้องของ สบน. ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๗ ๑๔ 
ตารางที ่๒.๒  รายการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ สบน. ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๘  ๑๕ 
ตารางที ่๒.๓  รายการลิขสิทธิ์โปรแกรมและฐานข้อมูลของ สบน. ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๗   ๑๖ 
ตารางที ่๒.๔  รายการระบบสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ    ๑๗ 
ตารางที ่๒.๕  จ านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน.     ๒๒ 
ตารางที ่๓.๑  ระยะแผนงาน/โครงการ และข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล    ๒7 

  (Project Stages and Information Needs) 
 
 
 

     
  



สารบัญภาพ 
 

หน้า 
 

ภาพที ่๒.๑  แผนภาพแสดงระบบสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ๕ 
ภาพที ่๒.๒  โครงสร้างระบบเครือข่ายของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ๑๒ 
 
 
 

     



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) หน้าที ่1 

 บทท่ี 1 บทน ำ 
 

1.1  ที่มำและควำมส ำคญั 
 

ในยุคของโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกภาคส่วนของ
สังคมไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคล ระดับหน่วยงานและระดับประเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา 
มีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิต การปฏิบัติงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ส าหรับ 
ประเทศไทยมีการบูรณาการและการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ก าหนดให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอิสระจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology Master Plan :  
ICT Master Plan) อย่างเป็นระบบ และก าหนดวัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
และงบประมาณการด าเนินงานด้าน ICT ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจของหน่วยงาน โดยทุก
หน่วยงานต้องจัดท าแผนระยะ 3 ปี และต้องทบทวน ปรับปรุง ICT Master Plan เป็นประจ าทุกปีอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้แผนแม่บทเทคโนโลยีฯ มีความสอดคล้องและเหมาะสมตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ รวมถึง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

รัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเริ่มตั้งแต่การก าหนด 
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๓ หรือกรอบนโยบาย ICT๒๐๐๐ 
ต่อมารัฐบาลได้ก าหนดกรอบนโยบาย ICT ขึ้นอีก ๒ ฉบับ คือ กรอบนโยบาย ICT๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๓) 
และกรอบนโยบาย ICT๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ส าหรับการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (แผนแม่บท ICT) ของประเทศ เริ่มในช่วงของกรอบนโยบาย ICT๒๐๑๐ โดยเป็นแผนแม่บท ICT  
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๑ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ และ (ร่าง) ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๓  
 

การจัดท าแผนแม่บท ICT ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เริ่มจัดท าฉบับที่ ๑  
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ และฉบับนี้เป็นฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑  
ซึ่งคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลังได้มีมติให้ปรับกรอบระยะเวลาให้สอดคล้องกับ  
แผนแม่บท ICT ของประเทศ  โดยการพิจารณาจัดท าแผนแม่บท ICT ของ สบน. ได้พิจารณาหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการก าหนดกรอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน รวมทั้งกรอบนโยบาย  
ICT๒๐๒๐ (ร่าง) แผนแม่บท ICT ฉบับที่ ๓ ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ และแผนแม่บท ICT  
ของกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ โดยแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ของ สบน.  
ฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงหลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนงาน โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจต่าง ๆ ของ สบน. ซึ่งนับว่า 
เป็นเครื่องมือส าคัญสนับสนุนแนวทางการด าเนินงาน และเพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการบริหารจัดการและการด าเนินงาน โดยมีจุดประสงค์หลักในการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารฉบับนี้ ดังนี้ 

 
 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) หน้าที ่2 

1) เพ่ือเป็นแนวทางหลักในเชิงบูรณาการทั้งด้านข้อมูลและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของ สบน. 

2) เพ่ือให้บุคลากร สบน. มีความเข้าใจในกระบวนงานที่จะต้องด าเนินการบูรณาการ 
และเชื่อมต่อข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) เพ่ือเป็นแนวทางและกรอบในการก าหนดงบประมาณและแผนงานที่ชัดเจน 
 
1.2  บทบำทหน้ำที่ของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ 
 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและวางแผนการก่อหนี้ในภาพรวม 
ด าเนินการเกี่ยวกับการผูกพันหนี้สาธารณะ ทั้งหนี้ในประเทศและต่างประเทศ บริหารหนี้สาธารณะทั้งทางด้าน 
การบริหารความเสี่ยงและการบริหารเงินสด จัดท าฐานข้อมูลหนี้ของประเทศ ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกู้ 
และการช าระหนี้ ด าเนินการหรือจัดให้มีการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการผูกพันและบริหาร 
หนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศ 

 
1.3  วิสัยทศัน์ของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ 
 

เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 

1.4  พันธกิจของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ 
 

บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยการวางแผน ก ากับ  
และด าเนินการก่อหนี้ ค้ าประกัน และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ หน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการช าระหนี้ของรัฐบาล การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
เพ่ือให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความยั่ง ยืนทางการคลังและ 
การพัฒนาเศรษฐกจิ 
 

1.5  ประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก (Pro-active Debt 
Management) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นเสาหลักทางการเงินเพ่ือเสริมสร้าง 
ความแข็งแกร่งของระบบการเงิน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
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1.6  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ 
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บทท่ี 2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะในปัจจุบัน 
 
2.1  สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ไดร้ับการพัฒนาและ
ปรับปรุงมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง สบน. เมื่อปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน สบน. ได้พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศจากเดิมจนโครงสร้างของระบบสารสนเทศมีขนาดใหญ่และมีความสลับซับซ้อนมากข้ึน เพ่ือให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของบุคลากร สบน. และรองรับการขยายอัตราก าลังในอนาคตด้วย
การน าเทคโนโลยีทั้งในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware) ระบบโปรแกรมสารสนเทศ
(Software) และระบบเครือข่าย (Network System) ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้งานเพื่อสนับสนุน 
การท างานของบุคลากร สบน. และผู้ใช้บริการทั่วไป 
 

สถานภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. ประกอบด้วย 
ระบบสารสนเทศ (Information System) ระบบเครือข่าย (Network) ระบบการบริหารจัดการเครือข่าย 
(Network Management) ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย (Network Security) และระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย (Server & Client Computer) ซึ่งระบบเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็น
และส าคัญในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
2.2  ระบบงานสารสนเทศ 
 

สบน. น าเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านเครือข่ายสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน
ภารกิจของ สบน. เพ่ือให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลัง 
และการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเป้าหมายส าคัญ คือ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิด
การบริหารราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 

สบน. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานหลากหลายรูปแบบ  
โดยมุ่งเน้นการให้บริการในลักษณะ Web-Base Application เป็นหลัก และยังมีระบบสารสนเทศบางส่วน 
ที่ให้บริการในลักษณะ Client-Server โดยมีแนวคิดในการออกแบบระบบให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาความสามารถในการใช้ทรัพยากรด้านสารสนเทศที่มี  
ความหลากหลายและซับซ้อนให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถน าข้อมูลสารสนเทศ 
มาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาขึ้นสามารถติดต่อสื่อสารกัน
ระหว่างระบบด้วยมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
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สบน. มีกรอบแนวความคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถจัดกลุ่มและ 
แสดงความเชื่อมโยงไดต้ามแผนภาพ ดังนี้ 

ภาพที่ 2.1 แผนภาพแสดงระบบสารสนเทศ ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 

  
 
จากภาพที่ 2.1 ซึ่งแสดงกรอบแนวความคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน.  

สามารถแบ่งรูปแบบในการพัฒนา ได้เป็น 5 ระดับ (Layer) 
Layer ที่ 1 ระดับการเข้าถึงสารสนเทศ (Information Access Layer) คือ ระดับของ 

การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบสารสนเทศของ สบน. มีเป้าหมายเพ่ือการให้บริการระบบสารสนเทศ 
และการสื่อสาร โดยให้บริการแก่บุคลากรภายในองค์กร หน่วยงานภายนอก และประชาชนให้สามารถเข้าถึง 
ข้อมูลสารสนเทศได้จากทุกสถานที่และทุกเวลาโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

Layer ที ่2 ระดับการบริการ (Service Layer) คือ ระดับของการเข้าถึงการให้บริการ  
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการบริการหลัก ๆ จัดจ าแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่ม 1 ระบบงานสารสนเทศแบบฐานข้อมูลเดี่ยว (Stand Alone) ประกอบด้วย
ระบบดังต่อไปนี้  

1.1  ระบบงานฐานข้อมูลหนี้สาธารณะ  (Commonwealth Secretariat  
Debt Recording and Management System : CS-DRMS) เป็นระบบที่ใช้รวบรวมข้อมูลหนี้สาธารณะ  
โดยจัดท าเป็นฐานข้อมูลมีการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถติดตามวิเคราะห์สถานการณ์  
หนี้สาธารณะในมิติต่าง ๆ และใช้เป็นฐานข้อมูลพ้ืนฐานในการน าไปใช้งานร่วมกับระบบงานอ่ืน 

1 

2 

3 

4 

5 

ระดับ (Layer) 
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1.2 ระบบงานศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย (www.thaiconsult.pdmo.go.th) 
เป็นระบบจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย มีขอบเขตหน้าที่ในการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียน การต่อทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียน รวมทั้งการจัดประเภทที่ปรึกษาไทย  
เพ่ือจัดวางระบบการรวบรวมและประมวลข้อมูลของที่ปรึกษาไทยให้ทันสมัยและถูกต้อง เป็นศูนย์กลางให้บริการ
ข้อมูลที่ปรึกษาไทยแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่สนใจ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในการ
คัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ตลอดจนพิจารณาวางแนวทางและ
นโยบายการส่งเสริมพัฒนาที่ปรึกษาไทยที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย อีกท้ังพิจารณาหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นในการว่าจ้างที่ปรึกษาไทยตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งก ากับดูแล 
การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาในด้านคุณภาพของผลงานและจรรยา โดยพิจารณาค าร้องเรียนจากผู้ว่าจ้าง และ
ดูแลรักษาข้อมูลของที่ปรึกษาไทยไว้ให้ปลอดภัย 

1.3 ระบบงานจัดอันดับความเสี่ยงทางเครดิตของรัฐวิสาหกิจ (Credit Scoring) 
เป็นระบบงานที่ได้พัฒนาขึ้นในลักษณะ Web Application ใช้ในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเครดิต
ของรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ เพ่ือประกอบการคิดค่าธรรมเนียมการค้ าประกันเงินกู้จากรัฐวิสาหกิจ
และสถาบันการเงินภาครัฐ  

1.4  ระบบงานติดตามโครงการเงินกู้ DPL เป็นระบบบริหารจัดการโครงการเงินกู้ 
เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ใช้ในการบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลเงินกู้ในประเทศ 

1.5  ระบบงานโครงการลงทุนการคมนาคมขนส่งของประเทศ (Public 
Investment on Transport & Logistics of Thailand : PITT) เป็นระบบบริหารจัดการโครงการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย 

1.6  ระบบงานติดตามการเบิกจ่ายเงินกู้ตามโครงการไทยเข้มแข็ง 2555  
(TKK 2555) เป็นระบบที่ใช้ส าหรับก ากับดูแลและติดตามการด าเนินโครงการเงินกู้ ซ่ึงเป็นเครื่องมือส าคัญ 
ของ สบน. ในการติดตามการด าเนินโครงการเงินกู้และการใช้จ่ายเงินกู้ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ 
ไทยเข้มแข็ง 2555 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

1.7  ระบบงานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) เป็นระบบงานซึ่งพัฒนา 
และปรับปรุงโดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพ่ือใช้บันทึกข้อมูลบุคลากรของ สบน.  
เช่น การเลื่อนระดับ การเลื่อนเงินเดือน การบรรจุและแต่งตั้ง การฝึกอบรม/พัฒนา และการลาออก เป็นเครื่องมือ 
ที่ช่วยให้บุคลากรสามารถประเมินขีดความสามารถของตนเองในเบื้องต้น รวมถึงผู้บริหารยังสามารถใช้ข้อมูล 
ในการวางแผนและตัดสินใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์
ขององค์กรเพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมขีดสมรรถนะในการแข่งขันขององค์กรและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

1.8  ระบบงานสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการโครงการเงินกู้ในประเทศและ 
เงินให้กู้ต่อ เป็นระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลเงินกู้ในประเทศ 
และเงินให้กู้ต่อ 

1.9  ระบบงานติดตามโครงการ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ า 
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กลุ่ม 2 ระบบงานสารสนเทศที่ใช้ฐานข้อมูล GFMIS ประกอบด้วยระบบดังต่อไปนี้ 
2.1 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government 

Fiscal Management Information System : GFMIS) เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ และใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการคลัง ระบบงาน GFMIS
พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม SAP ซ่ึงประกอบด้วย ระบบงาน 2 ส่วน คือ  

-  ระบบด้านปฏิบัติการ ใช้ Software SAP R/3 เพ่ือบันทึกข้อมูลการบริหาร 
งบประมาณ การรับ-จ่าย การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ บัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง บัญชีสินทรัพย์ถาวร 
บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร การจัดซื้อ-จัดจ้าง และการบริหารเงินสดและเงินคงคลัง  

-  ระบบรายงานข้อมูล ใช้ Software SAP BW เพ่ือออกรายงานให้ผู้บริหาร 
2.2 ระบบงานบริหารหนี้สาธารณะ (Government Fiscal Management 

Information System-Treasury Reserve : GFMIS-TR) เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการรวบรวมข้อมูล 
หนี้สาธารณะ โดยจัดท าเป็นฐานข้อมูลมีการบันทึกข้อมูลหนี้สาธารณะอย่างต่อเนื่องโดยผู้ใช้งานของหน่วยงาน 
ที่เป็นเจ้าของข้อมูลและบันทึกโดยทันทีที่มีข้อมูลเกิดข้ึน ซึ่งเป็นลักษณะการน าข้อมูลเข้าระบบแบบกระจาย 
(Decentralize) ไปยังแหล่งที่เกิดข้อมูลเพ่ือให้เป็นระบบที่มีข้อมูลแบบ Online & Real Time สามารถบริหาร
จัดการรวมถึงติดตามวิเคราะห์สถานการณ์หนี้สาธารณะในมิติต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และใช้เป็นฐานข้อมูลหลัก 
ในการน าไปใช้งานร่วมกับระบบงานอื่น ๆ ของ สบน. 

2.3 ระบบงานบริหารจัดการข้อมูลบริหารการช าระหนี้ (Data  Management 
TR : DMTR) เป็นระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล โดยใช้ข้อมูลการบริหาร 
หนี้สาธารณะจากระบบ GFMIS-TR เป็นหลัก ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลสัญญาและข้อมูล 
การช าระหนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ท าการบันทึกสัญญา ระบบ GFMIS-TR จะท าการค านวณและสร้างรายการช าระหนี้ 
ตามเงื่อนไขที่บันทึกเข้าไว้ในระบบ แต่ด้วยข้อจ ากัดในการจัดท ารายงานในระบบ GFMIS-TR ที่เจ้าหน้าที่ 
ไม่สามารถปรับปรุงรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานได้ การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ GFMIS-TR 
เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่สามารถปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อมูลเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ 
ในการประมวลผลและจัดท ารายงานโดยอัตโนมัติให้สอดคล้องกับความต้องการของ สบน. สามารถน าไปใช้
วิเคราะห์ จัดท ารูปแบบข้อมูลหนี้สาธารณะ และออกแบบรายงานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
ของผู้บริหารและบุคลากรของ สบน. 

2.4 ระบบงานสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (EIS) เป็นระบบที่น าข้อมูลหนี้สาธารณะ
จากระบบ GFMIS-TR มาจัดท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์แสดงความสัมพันธ์
และคาดการณ์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ ตรงตามความต้องการของนักวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผน 
กลยุทธด้านต่าง ๆ ของ สบน.  

2.5 ระบบงานสร้างแบบจ าลองความเสี่ยงด้านหนี้สาธารณะ (Risk Model)  
เป็นระบบงานที่พัฒนาในลักษณะ Web Application เพ่ือใช้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของ Portfolio  
หนี้สาธารณะของประเทศ ในลักษณะของแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ (Econometric Models) ซึ่งจะมี
ประโยชน์ต่อการประเมินสถานการณ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารหนี้สาธารณะและวิเคราะห์ผลกระทบ
ของนโยบายการบริหารหนี้สาธารณะที่ก าหนด  
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กลุ่ม 3 ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุน ประกอบด้วยระบบดังต่อไปนี้ 
3.1 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) เป็นระบบงานเพ่ือส่งข้อความ 

หรือข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอ่ืน ๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย โดยใช้ระบบปฏิบัติการ 
Microsoft Exchange Server 2010 เป็นเครื่องมือสื่อสารกันในองค์กร และกับหน่วยงานภายนอก 

3.2 ระบบงานส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เป็นระบบงานที่พัฒนาขึ้น 
ในลักษณะของ Web Application เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการงานทั่วไปภายใน สบน. ประกอบด้วย
ระบบงานย่อย ได้แก่ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคลังข้อมูล ระบบจองห้องประชุม ระบบเบิกพัสดุ 
ระบบจองรถยนต์ และระบบใบลา ซึ่งระบบงานต่าง ๆ เหล่านี้พัฒนาขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวก และ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในของ สบน. 

3.3 ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เป็นระบบงานที่ใชในการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสารสนเทศ ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งในลักษณะภาพและเสียงโดยไม่จ ากัดระยะทาง 
รวมถึงการจัดการประชุมหรือการเผยแพร่การประชุมไปยังห้องประชุมของ สบน. 

3.4 ระบบบริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  
(Electronic Financial Services : EFS) เป็นระบบงานภายใต้โครงการ BOT-EFS ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย ระบบบาทเนต (BAHTNET) และระบบ e-Bidding โดยที่หน่วยงานต่าง ๆ เชื่อมข้อมูลการ 
ใช้งานการท าธุรกรรมส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ติดตั้งอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3.5 ระบบติดต่อสื่อสารภายในองค์กร (Microsoft Lync) เป็นระบบงาน 
เพ่ือการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรแบบรวมศูนย์ สามารถติดต่อกับบุคลากรภายในองค์กรได้ทุกคนผ่าน 
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) 

3.6 ระบบประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร (PDMO Channel) เป็นระบบเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารภายใน สบน. ผ่านจอโทรทัศน์ที่ติดตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่ของ สบน. โดยผู้ดูแลระบบสารสนเทศเลือก
ข้อมูลข่าวสารที่จะน าเสนอผ่านระบบนี้ได้จากโปรแกรมลงเวลาการท างาน 

3.7 ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยนิ้วมือ (Finger scan) เป็นระบบลงเวลา 
เข้างานและเลิกงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยการสแกนลายนิ้วมือ และสามารถเรียกรายงานการลงเวลา 
เข้าและออกได้ 

กลุ่ม 4 ระบบสารสนเทศภายใต้เว็บไซต์ ประกอบด้วยระบบดังต่อไปนี้ 
4.1 ระบบงานเว็บไซต์ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (www.pdmo.go.th)  

เป็นเว็บไซต์หลักของ สบน. ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลหนี้สาธารณะ ข้อมูล
ก าหนดการออกตราสารหนี้ ตารางและผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรออมทรัพย์ 
ตั๋วเงินคลัง แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ สบน.   
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์ 
ต่าง ๆ ของ สบน. เช่น ระบบสารสนเทศภายใน (Intranet) และระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เป็นต้น 

4.2 ระบบสารสนเทศภายใน (Intranet) เป็นเว็บไซต์ภายในของ สบน. มีการเผยแพร่
ข้อมูลต่าง ๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน สบน. รวมถึงค าสั่งแต่งตั้งโยกย้าย และเอกสารอ่ืน ๆ ที่แจ้งเวียนใน สบน.  
ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ 
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4.3 ระบบการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ 
(KM) เป็นระบบจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ใช้เผยแพร่การจัดกิจกรรม การอบรม สัมมนา การถ่ายทอดความรู้
ภายในองค์กร และสามารถจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกันไว้ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

4.4 ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ (KPI) เป็นระบบสารสนเทศที่จัดเก็บ 
วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลการปฏิบัติตามตัวชี้วัด และน าเสนอข้อสรุปในรูปแบบของสารสนเทศเพ่ือติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน 

4.5 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
ติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของ สบน.  

4.6 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นระบบสารสนเทศท่ีเป็นช่องทางในการรับแจ้งข่าว  
แสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเรื่องราวต่าง ๆ เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 

 

Layer ที่ 3 ระดับฐานข้อมูล (Database Layer) คือ ระดับการเข้าถึงการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของ สบน. ซ่ึงสามารถจ าแนกฐานข้อมูลสารสนเทศออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ฐานข้อมูลสารสนเทศประเภทที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน ฐานข้อมูลประเภทนี้พัฒนาขึ้น 
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลหลักของ สบน. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหนี้สาธารณะทั้งหมด ได้แก ่ฐานข้อมูล 
หนี้สาธารณะ (GFMIS-TR) ซึ่งข้อมูลจากฐานข้อมูลนี้ถูกส่งไปยังระบบงานต่าง ๆ เพ่ือน าไปพัฒนาตามลักษณะ
งานเฉพาะในแต่ละหน่วยงานภายใน สบน. เช่น ฐานข้อมูลของโครงการไทยเข้มแข็ง ฐานข้อมูลของระบบงาน
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (EIS) ฐานข้อมูลของระบบงานบริหารจัดการข้อมูลบริหารการช าระหนี้ (DMTR) 
ฐานข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐของกรมบัญชีกลาง (GFMIS) และฐานข้อมูลรัฐวิสาหกิจของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) 

2. ฐานข้อมูลสารสนเทศประเภทที่แยกเป็นอิสระต่อกัน ฐานข้อมูลประเภทนี้มีการ
พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอ่ืน ได้แก่ ฐานข้อมูลระบบติดตาม 
ผลการปฏิบัติราชการ (KPI)  ฐานข้อมูลความรู้ในองค์กร (KM)  ฐานข้อมูลของระบบงานศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย  
ฐานข้อมูลของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และฐานข้อมูลของระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Office) เป็นต้น 

 

Layer ที่ 4 ระดับการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management Layer : KML)  
คือ ส่วนที่รวบรวมวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กรและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพ่ือที่จะน ามาใช้ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร 
โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลที่มีไปสู่ระบบสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้และการเรียนรู้ภายในองค์กร 
อันน าไปสู่การจัดการระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

Layer ที่ 5 ระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Layer) คือ ส่วนหลักที่ให้บริการ 
ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบเครือข่าย (Network) ระบบงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และการให้บริการเชื่อมต่อกับกลุ่มของ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารชนิดต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสารสนเทศในเครือข่ายของ สบน. สามารถ
ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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2.3  สถานภาพการบริหารจัดการเครือข่ายและทรัพยากรระบบสารสนเทศภายใน สบน.  
(Network Management) 

จากกรอบแนวความคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สบน.  
สามารถแบ่งสถาปัตยกรรมการออกแบบได้ 3 ประเภท คือ 

2.3.1 สถาปัตยกรรมระบบงานสารสนเทศ สบน. พัฒนาระบบสารสนเทศในลักษณะ 
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Base Application) สร้างความสะดวกทั้งในแง่ของผู้ใช้งานและผู้ดูแล 
ระบบสารสนเทศ ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการเรียกใช้ระบบงานสารสนเทศผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่มี
ข้อจ ากัดในเรื่องของสถานที่และเวลาในการใช้งานระบบงานและไม่จ าเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติมบน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สามารถใช้งานระบบผ่าน Browser ที่หลากหลาย อาทิ Internet Explorer, Firefox 
และ Google Chrome ส าหรับโปรแกรมของระบบงานสารสนเทศจะติดตั้งไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ
แต่ละระบบงาน 

2.3.2 สถาปัตยกรรมระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สบน. น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แบบเสมือนจริง (Virtualization) และการรวมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Consolidate) 
มาใช้งาน โดยได้ติดตั้งระบบงาน Virtualization ซึ่งสามารถสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์จ าลองจ านวนมากให้สามารถ
ท างานได้อย่างหลากหลายบนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ชุดเดียว รวมถึงการน าเสมือนจริงดังกล่าวมาในการบริหาร
จัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถตอบสนอง  
ตามความต้องการของผู้ใช้ได้ทันที (On Demand Service) เพ่ือให้รองรับความต้องการคุณลักษณะเด่น 
ของเทคโนโลยีแบบที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถปรับเพ่ิมหรือลดทรัพยากรของ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้ง สบน. ได้ท าการบริหารจัดการ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยจัดท าเป็น Server Consolidation Cluster เพ่ือรองรับความเสียหายที่จะเกิดข้ึน 
โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนจริง (Virtualization Computer) จ านวน 2 ชุด ท างานในลักษณะ
High Availability (HA) แบบ Active/Active ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งสองเครื่องท างานพร้อมกัน  
หากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เหลืออยู่จะท างานทดแทนทันที 
เพ่ือลดความเสียหายในระดับฮาร์ดแวร์ ซึ่งการท า Server Consolidation Cluster มีการแยกส่วนของ
ระบบงานและอุปกรณ์จัดเก็บ (Storage) ออกจากกันอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังแยกติดตั้ง Virtual Server  
บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 เครื่อง เพ่ือสร้างความมั่นใจในเสถียรภาพการท างานของระบบสารสนเทศ
มากกว่าการติดตั้ง Virtual Server บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพียงเครื่องเดียว หากกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเสมือนซึ่งติดตั้งอยู่ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักมีความเสียหาย หรือศูนย์คอมพิวเตอร์หลักประสบปัญหา  
ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนจริงซึ่งติดตั้ง 
ทีศู่นย์คอมพิวเตอร์ส ารองพร้อมที่จะท างานทดแทนได้ทันที 

2.3.3 สถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย ส าหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย  
มีการจัดแบ่งระบบเครือข่ายออกเป็นพื้นที ่ (Zones) เพื่อให้การควบคุมดูแลเป็นไปอย่างมีระเบียบและ 
มีประสิทธิภาพ (High-Performance) ง่ายต่อการดูแลและแก้ไขปัญหา (Maintenances and Troubleshooting) 
โดยแบ่งพ้ืนที่ (Zones) ดังนี้ 

1) พื้นที่ส่วนสาธารณะ (Internet Zone) เป็นพ้ืนที่ซึ่งมีความน่าเชื่อถือต่ าที่สุด
เนื่องจากเป็นส่วนที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะรวมถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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2) พื้นที่ส่วนเชื่อมประสาน (Demilitarized Zone : DMZ) เป็นพื้นที่ซึ่งท าหน้าที่ 
เป็นส่วนเชื่อมระหว่าง Internet Zone และ Internal Zone ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ความปลอดภัยสูง การก าหนดพ้ืนที่ 
Demilitarized Zone  เพ่ือให้บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตสามารถติดต่อผ่านไปยัง Internal Zone ซึ่งเป็น
พ้ืนที่จ ากัดสิทธิ์และป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกบุกรุกเข้ามายัง Internal Zone โดยตรงเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในเครือข่าย โดยอุปกรณ์ท่ีติดตั้งอยู่ใน Demilitarized Zone  เช่น Mail Gateway และ NAC เป็นต้น 

3) พื้นที่ส่วนเครื่องแม่ข่าย (Server Zone) เป็นพื้นที่ของการติดตั้งกลุ่มเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ท าหน้าที่บริหารระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ ของ สบน. โดยท าหน้าที่ให้บริการ 
ทั้งหน่วยงานภายใน สบน. หน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป พื้นที่นี้ถือเป็นพ้ืนที่ซึ่งต้องการ 
ความปลอดภัยสูงสุดของระบบสารสนเทศ 
 
2.4 สถานภาพระบบเครือข่าย (Network) 

สบน. ใช้เครือข่ายสารสนเทศแบบผสมผสานระหว่างระบบเครือข่ายใช้สาย (Wire Lan) และ
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Lan) โดยระบบเครือข่ายใช้สายเหมาะส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ต้องการความเสถียรสูง หรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ความเร็วในการรับ -ส่งข้อมูล 
ขนาดใหญ่ มีการใช้งานปริมาณมากและไม่มีการเคลื่อนย้ายจุดที่ใช้งาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
เครื่องพิมพ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้บริหาร รวมทั้งอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ เป็นต้น 

ทั้งระบบเครือข่ายแบบใช้สายและระบบเครือข่ายแบบไร้สายของ สบน. มีการติดตั้งอุปกรณ์
ทวนและสลับสัญญาณ (Switch) เพ่ือกระจายสัญญาณเครือข่ายให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของ สบน.  
โดยติดตั้งอุปกรณ์ทวนและสลับสัญญาณหลัก (Core Switch) อยู่ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
(Computer Center Room) แล้วกระจายสัญญาณไปยังอุปกรณ์กระจายสัญญาณย่อย (Access Switch)  
ซ่ึงติดตัง้อยู่ภายใน ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม โดยเชื่อมต่อผ่านสัญญาณแบบใยแก้วน าแสง (Fiber Channel Port)  
เพ่ือความรวดเร็วในการส่งข้อมูลโดยสามารถส่งข้อมูลได้ที่ขนาดความเร็วสัญญาณสูงสุด 1 Gbps  

อีกท้ังยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก สบน. ที่อาคารส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กับ สบน.  
ที่อาคารทิปโก ้โดยการเชื่อมต่อกันด้วยระบบโครงข่ายแบบไร้สายประเภทภายนอกอาคาร (Outdoor Wireless) 
จ านวน 4 ตัว ท างานในลักษณะ Active/Active ด้วยความเร็วการรับ-ส่งสัญญาณท่ี 200 Mbps เพ่ือเชื่อมต่อ
การส่งข้อมูลระหว่างอาคาร และยังใช้ในการส ารองข้อมูลจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของ สบน. ที่อาคารส านักงาน
เศรษฐกิจการคลังไปส ารองไว้ทีศู่นย์คอมพิวเตอร์ส ารองที่อาคารทิปโก้ด้วย ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2.2
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ภาพที่ 2.2 โครงสร้างระบบเครือข่ายของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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2.5 สถานภาพระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย (Network Security) 

ปัจจุบันการใช้งานด้านเครือข่ายภายในและการใช้งานอินเทอร์เน็ต นับเป็นสิ่งจ าเป็นและ
ส าคัญเพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในองค์กรและบุคลากรภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการ 
ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ในการติดต่อสื่อสารหรือการใช้งานติดต่อระบบงานผ่านอินเทอร์เน็ต 
เช่น ระบบงานศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย การให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานภายนอก ในรูปแบบของ 
Web-Base Application และแนวโน้มของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ได้เริ่มมีความส าคัญ 
เพ่ิมมากข้ึนท าให้บริษัทต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานราชการต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการในการเชื่อมต่อ 
เข้าสู่อินเทอร์เน็ต จึงท าให้เป็นการเพ่ิมช่องทางให้แกผู่้ไม่ประสงค์ดีในการบุกรุกเข้าสู่เครือข่ายของหน่วยงาน 
ประกอบกับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 ก าหนดให้ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตหรือให้สามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทาง 
คอมพิวเตอร์และต้องสามารถระบุตัวบุคคลที่ใช้งาน รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลโดยวิธีการที่ม่ันคงปลอดภัยและ
สามารถก าหนดชั้นความลับในการเข้าถึงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ก าหนดไว้ รวมถึง สบน. ได้ตระหนักในความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร 
ที่ส าคัญและความจ าเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย สบน. จึงได้ติดตั้งอุปกรณ์รักษา 
ความปลอดภัยดังต่อไปนี้ 

2.5.1 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) ประกอบด้วย อุปกรณ์
รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายส่วนหน้า ภายใน และส่วนที่เชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก ซึ่ง Firewall 
แต่ละชุดท าหน้าที่ก าหนดนโยบายรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบและข้อก าหนดของ สบน. และท าหน้าที่
ควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของ สบน. เพ่ือป้องกันการเข้าถึงระบบสารสนเทศของ สบน. โดยมิได้
รับอนุญาตจากผู้ไม่ประสงค์ดี 

2.5.2 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Intrusion Prevention System : IPS) คือ ระบบ 
การป้องกันการบุกรุกเครือข่ายท าหน้าที่สนับสนุนการท างานของ Firewall อีกชั้นหนึ่ง Firewall จะท าการ
ตรวจสอบในระดับ Network Layer ในขณะที่ IPS ท าการตรวจสอบลักษณะหรือพฤติกรรมการส่งข้อมูลที่ผ่าน
นโยบายรักษาความปลอดภัยของ สบน. ในระดับ Application Layer ว่าเป็นการบุกรุกหรือไม่ รวมทั้งป้องกัน
การเกิดปัญหาของระบบปฏิบัติการ (OS) และปัญหาของการโจมตีระบบงาน (Application) และ สบน. ได้
ติดตั้ง IPS จ านวน 2 ชุด เพื่อป้องกันใน 5 ส่วนเครือข่าย (Network Segment) ของ สบน. 

2.5.3 อุปกรณ์เครือข่ายเสมือนส่วนตัวแบบ SSL (Secure Socket Layer Virtual 
Private Network : SSL VPN) สบน. ได้เปิดให้บริการเครือข่ายเสมือนส่วนตัวแบบ SSL VPN ส าหรับ
บุคลากรของ สบน. และบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเครือข่ายของ สบน. ซึ่งต้องการความปลอดภัยในการ  
ใช้ระบบสารสนเทศท่ีมีความเชื่อมั่นสูง เข้ามาใช้ทรัพยากรของเครือข่ายภายใน สบน..เชน่ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานที่มีความปลอดภัยและเพ่ือความสะดวกต่อการใช้งาน โดยบุคลากรสามารถเชื่อมต่อ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะเพ่ือเข้ามาใช้ระบบงานตาม URL ที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะสามารถเข้าใช้งาน
เครือข่ายภายในรวมทั้งระบบงานภายใน สบน. ที่ต้องการความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูลสูงได้ทันที 
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2.5.4 อุปกรณ์ตรวจจับและป้องกันการบุกรุกทางระบบเครือข่าย (Network Access 
Control : NAC) ท าหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรของ สบน. ก่อนเข้าใช้ระบบเครือข่าย ซึ่งต้องมีการพิสูจน์ตัวตน
ก่อนที่จะเข้าใช้งาน โดยต้องระบุชื่อและรหัสผ่านให้ถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ เมื่อผ่านการพิสูจน์ตัวตนเรียบร้อย 
NAC จะท าการตรวจสอบพฤติกรรมของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายว่ามีการละเมิดนโยบายหรือข้อก าหนด 
ในการรักษาความปลอดภัยของ สบน. หรือไม่ หากละเมิดนโยบายรักษาความปลอดภัย เช่น เครือ่งคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
ส่งข้อมูลที่ผิดปกติออกมาเป็นจ านวนมาก NAC จะหยุดการท างานของเครื่องลูกข่ายนั้นทันที เพ่ือความปลอดภัย
ของระบบเครือข่ายโดยรวมของ สบน. 

2.5.5 อุปกรณ์ตรวจสอบการพิสูจน์ตัวตน (RADIUS) ท าหน้าที่ตรวจสอบการพิสูจน์ตัวตน 
ที่มีการเรียกใช้งานผ่านมาจากระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัวแบบ SSL (SSL VPN) หรือระบบอ่ืนที่ต้องการ 
ใช้การพิสูจน์ตัวตน 

2.5.6 อุปกรณ์ป้องกัน Spam Mail (Anti-Spam Gateway) ท าหน้าที่ป้องกันไวรัส 
ทีเ่ข้ามากับ e-Mail  

2.5.7 ระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย 
(Log Management) ท าหน้าที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สบน.  
เพ่ือตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายให้เป็นไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยของ  
ระบบสารสนเทศของ สบน. รวมถึงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

2.5.8 Bandwidth Management ท าหน้าที่บริหารจัดการปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ของ สบน. ให้มีประสิทธิภาพ 

2.5.9 Proxy Server ท าหน้าที่เป็นอปุกรณ์เครือข่ายติดตั้งเพ่ืออ านวยความสะดวก 
และลดระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากการเรียกใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมถึง 
การคัดกรองข้อมูลในการค้นหาตามท่ีก าหนด 

ผลส ารวจอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายของ สบน. ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 
ปรากฏตามตารางที่ 2.1 

ตารางท่ี 2.1 รายการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและระบบท่ีเกี่ยวข้องของ สบน. ปี 2552-2557 
 

รายการ 
จ านวนที่ติดตั้งแต่ละปี 

รวม 
52 53 54 55 56 57 

๑. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) 1 2 - 1 - - 4 
๒. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Intrusion Prevention  

System : IPS) 
- 2 - - - - 2 

๓. อุปกรณ์เครือข่ายเสมือนส่วนตัวแบบ SSL (SSL VPN) - 1 - - -  1 
๔. อุปกรณต์รวจจับและป้องกันการบุกรุกทางระบบ

เครือข่าย (Network Access Control : NAC) 
- 1 - - - - 1 

๕. อุปกรณ์ตรวจสอบการพิสูจน์ตัวตน (RADIUS) - 1 - - - - 1 
6. อุปกรณ์ป้องกัน Spam Mail (Anti-Spam Gateway)        
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ตารางท่ี 2.1 รายการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและระบบท่ีเกี่ยวข้องของ สบน. ปี 2552-2557 (ต่อ) 
 

 
2.๖ สถานภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย (Server & Client Computer) 

ปัจจุบัน สบน. มีโครงการที่น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการด าเนินงาน
หลายโครงการอย่างสอดคล้องกับภารกิจของ สบน. และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.๖.๑ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สบน. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประเภท 
Blade server จ านวน 2 ชุด (2 Blade Chassis) ชุดแรกจากโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย 
และระบบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งเมื่อปี 2552 และชุดที่ 2 จากโครงการจัดท าระบบบริหารเงินสดและบัญชีเงินกู้ 
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ติดตั้งเมื่อปี 2553 นอกเหนือจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ชนิด Blade แล้ว สบน. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Rack และ Desktop Server รวมเครื่องคอมพิวเตอร์
แมข่่ายทั้งชนิด Blade, Rack และ Desktop Server ทั้งสิ้น 55 เครื่อง 

2.๖.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) จากผลการส ารวจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 
พบว่ามีคอมพิวเตอร์บุคคล (PC) ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จ านวน 317 เครื่อง โดยบางส่วนเป็น 
เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า ใช้งานมาแล้วเกินกว่า 5 ปี จ านวน ๙๘ เครื่อง ท าให้เกิดความล่าช้าและมีปัญหา 
ในการใช้งาน 
 
ตารางท่ี 2.2  รายการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ สบน. ปี 2552-2558 
 

รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย 
จ านวนที่ติดตั้งแต่ละปี 

รวม 
52 53 54 55 56 57 58 

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer) 18 2 12 18 - 5 - 55 
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client Computer) 98 32 - 150 - - 37 317 
๓. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook Computer) 27 25 - 10 - - - 62 
4. เครื่องพิมพ์ (Printer) 59 - 9 - - 29 - 97 
5. เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) - - 2 3 - 1 1 7 
6. เครื่องฉายภาพ (Projector) 2 1 - 3 -  1 7 
7. เครื่องบันทึกข้อมูลลงแผ่นดีวีดี (DVD Writer) - - - - - - - 0 
8. อุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดเล็ก (Flash Drives) - 200 5 37 - - - 242 

รายการ 
จ านวนที่ติดตั้งแต่ละปี 

รวม 
52 53 54 55 56 57 

7. ระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการรักษา
ความปลอดภัยบนเครือข่าย (Log) 

- 1 - - - - 1 

8. Bandwidth Management 1 - - 1 - - 2 
9. Proxy Server 1 - - - - - 2 
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ตารางท่ี 2.3 รายการลิขสิทธิ์โปรแกรมและฐานข้อมูลของ สบน. ปี 2553-2557 
 

รายการโปรแกรมส าเร็จรูป 
จ านวนที่ติดตั้งแต่ละปี 

รวม 
53 54 55 56 57 

1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
1.1 Microsoft Windows Server 2003 - - 18 - - 18 
1.2 Microsoft Windows Server 2008 - - - 15 - 15 

2. โปรแกรมจัดการเอกสาร 
2.1 Microsoft Office 110 - 150 - - 260 
2.2 Adobe Acrobat - - - - - - 

3. โปรแกรมฐานข้อมูล 
3.1 Oracle - - 2 1 - 3 
3.2 Informix - - - - - - 
3.3 Microsoft SQL - - 4 2 - 6 
3.4 MY SQL - - - 1 - 1 

4. เครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
4.1 PHP - - 1 1 - 2 
4.2 ASP/ASP.net - - - - - - 
4.3 Oracle - - - 1 - 1 
4.4 Eview - - 1 - - 1 

5. โปรแกรมสารสนเทศ 
5.1 GFMIS - - - 5 - 5 
5.2 GFMIS-TR 11 - - - - 11 
5.3 Risk Model 1 - - - - 1 
5.4 DPIS 1 - - - - 1 
5.5 BI  - - 1 - - 1 
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ตารางท่ี 2.4 รายการระบบสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 

ล าดับ ชื่อระบบ ลักษณะของระบบงาน 
ปีท่ี 

ด าเนินงาน 
ผู้ใช้งาน

หลัก 
เครื่องมือที่ใช้ ฐานข้อมูล 

 กลุ่ม 1 ระบบงานสารสนเทศแบบฐานข้อมูลเด่ียว (Stand Alone) 

1 ระบบฐานข้อมลูหนี้สาธารณะ (CS-DRMS)  เป็นระบบจดัเก็บข้อมลูและออกรายงานหนี้สาธารณะ 
ของประเทศ 

2533 ศทส. IBM Unix Informix 
4.1 

2 ระบบศูนย์ข้อมลูที่ปรึกษาไทย  
(www.thaiconsult.pdmo.go.th) 

เป็นระบบบริการจด-ต่อทะเบียนขอ้มูลที่ปรึกษาไทย 
ผ่านทางเว็บไซต์ และเป็นที่รวบรวมข้อมูลของที่ปรึกษา
ไทย 
เพื่อใช้ค้นหาในการจัดจ้างท่ีปรึกษา 

2550 ศทท.   SAP Oracle 

3 ระบบงานจัดอันดับความเสี่ยงทางเครดติ 
ของรัฐวิสาหกิจ (Credit Scoring) 

เป็นระบบวเิคราะห์ข้อมูลทางการเงินและความเสี่ยง 
ทางเครดิตเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจ 

2546 และ 
ปรับปรุง 
ปี 2553 

สจน. 2 Microsoft 
Windows Server 
2003 Enterprise 
SP2 

Microsoft 
SQL Server 

4 ระบบบรหิารจดัการโครงการเงินกู้เพื่อฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) 

เป็นระบบบริหารจัดการโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
และพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 

2554 สบค. Microsoft 
Windows 2008 
R2 

Microsoft 
SQL 2008 
R2 

5 ระบบงานโครงการลงทุนการคมนาคมขนส่ง 
ของประเทศ (Public Investment on 
Transport & Logistics of Thailand  : PITT)  

เป็นระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย 

2556 สบค. Microsoft 
Windows Server 
Standard 2012 

Microsoft 
SQL Server 
Enterprise 
2012 

6 ระบบไทยเข้มแข็ง 2555 (TKK) เป็นระบบให้บริการระบบบริหารเงินสดและบัญชีเงินกู้
ส าหรับโครงการตามแผนปฏิบตัิการไทยเขม้แข็ง 2555 

2555 สบค. Microsoft 
Windows Server 
Standard 2012 

- 
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ตารางท่ี 2.4 รายการระบบสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อระบบ ลักษณะของระบบงาน 
ปีท่ี 

ด าเนินงาน 
ผู้ใช้งานหลัก เครื่องมือที่ใช้ ฐานข้อมูล 

 กลุ่ม 1 ระบบงานสารสนเทศแบบฐานข้อมูลเด่ียว (Stand Alone) (ต่อ) 
7 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม 

(DPIS) 
เป็นระบบจดัเก็บข้อมลูข้าราชการของ สบน.  
และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของส านักงาน กพ. 

2551 สลก. 
 

Microsoft 
Windows XP 
Professional  

Oracle 10g 

8 ระบบสารสนเทศเพื่อบรหิารจดัการโครงการเงินกู ้
ในประเทศและเงินให้กู้ต่อ 

เป็นระบบระบบสารสนเทศเพื่อจดัเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการ
บริหารจดัการ ติดตามและประเมนิผลเงินกู้ในประเทศและ 
เงินให้กู้ต่อ 

2556 สจน. 2 
 

Microsoft 
Windows 7 

My SQL 

9 ระบบตดิตามโครงการ พ.ร.ก. บรหิารจัดการน้ า   สบป. Microsoft 
Windows 7 

 

 กลุ่ม 2 ระบบงานสารสนเทศที่ใช้ฐานข้อมลู GFMIS 

10 ระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐ  
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 

เป็นระบบระบบการบริหารการเงนิการคลังภาครัฐ 
ประกอบด้วย ดา้นรายรับรายจ่าย เงินคงคลังบัญชีการเงิน
ตามเกณฑ์คงค้าง บัญชีทรัพย์สินถาวร บัญชีต้นทุน  
บัญชีบริหาร 

2550 กรมบัญชีกลาง  
สลก. สบช. 

ศทส 

SAP Oracle 

11 ระบบบรหิารหนีส้าธารณะ (GFMIS-TR) เป็นระบบจดัเก็บข้อมลูและออกรายงานหนี้สาธารณะ 
ของประเทศ ข้อมูลการบริหารเงินคงคลัง และเชื่อมโยงกับ 
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS หลัก)  
ของกรมบัญชีกลาง  

2550 ศทส. สบช. 
สจน. 1 สจน. 2 

สนผ. สบค. 

SAP Oracle 

12 ระบบบรหิารจดัการข้อมลูการบรหิารการช าระหนี้
ภายใต้ระบบ GFMIS-TR  
(Data  Management TR : DMTR) 

เป็นระบบบริหารการช าระหนี้ภายใต้ระบบ GFMIS - TR   2550 สบช. Microsoft 
Windows 
Server  

Microsoft 
SQL 2008 
R2 
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ตารางท่ี 2.4 รายการระบบสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อระบบ ลักษณะของระบบงาน 
ปีท่ี 

ด าเนินงาน 
ผู้ใช้งานหลัก เครื่องมือที่ใช้ ฐานข้อมูล 

 กลุ่ม 2 ระบบงานสารสนเทศที่ใช้ฐานข้อมลู GFMIS (ต่อ) 
13 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ  

(Business Intelligence : BI) 
เป็นระบบงานทีใ่ช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS-TR และ  
CS-DRMS ในการวิเคราะห์ ประมวลผล และจดัท ารูปแบบ
รายงานในหลากหลายมิติ  

2555 ศทส. Oracle BI Oracle 

14 ระบบงานสร้างแบบจ าลองความเสี่ยง 
ด้านหนี้สาธารณะ (Risk Model) 

เป็นระบบงานที่ใช้ออกแบบและพฒันาแบบจ าลองบริหาร
ความเสีย่ง (Risk Model) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 
วางแผนและคาดการณค์วามเสีย่งดา้นหนีส้าธารณะทีจ่ะเกดิขึ้น 

2547 สนผ. Microsoft  
Windows Server 
2008 R2 

Microsoft 
SQL Server 

 กลุ่ม 3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุน 

15 ระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์(e-Mail) เป็นระบบงานทีใ่ช้ติดต่อสื่อสาร รับ-ส่ง ข้อมูล 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร สบน. ภายในองค์กร  
และบุคคลภายนอก  

2548  
ปรับปรุง 
ปี 2551 

สบน. Microsoft 
Windows 
Server 2008  
R2 Enterprise  

Microsoft 
Exchange 
Server 
2010 

16 ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส ์(e-Office) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ระบบใบลา  
ระบบจองห้องประชุม ระบบจองรถ และระบบคลังข้อมลู 

2547 และ 
ปรับปรุง 
ปี 2553 

 

สบน. Microsoft 
Windows 
Server 2003 
R2 Enterprise  

Oracle  

17 ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เป็นระบบประชุมทางไกลระหว่างส่วนงานต่าง ๆ   2555 สบน. Polycom 
RSS400 
Version 8.0 

- 

18 ระบบบริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ของ ธปท. (Electronic Financial Services : EFS) 

เป็นระบบงานภายใต้ BOT-EFS ได้แก่ ระบบบาทเนต 
(BAHTNET) และระบบ e-Bidding โดยที่หน่วยงานต่าง ๆ  
ต้องเชื่อมข้อมูลการใช้งานการท าธุรกรรม  

2556 สจน. 1 เชื่อมสัญญาณ 
MPLS ไปท่ี ธปท.  

- 
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ตารางท่ี 2.4 รายการระบบสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อระบบ ลักษณะของระบบงาน 
ปีท่ี 

ด าเนินงาน 
ผู้ใช้งานหลัก เครื่องมือที่ใช้ ฐานข้อมูล 

 กลุ่ม 3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุน (ต่อ) 

19 ระบบตดิต่อสื่อสารภายในองค์กร  
(Microsoft Lync) 

เป็นระบบงานที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรภายใน 
สบน. แบบระบบการสนทนา (Chat) และสามารถส่งไฟล์
อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

2555 สบน. Microsoft 
Windows 
Server 2008 
R2 Standard 

Microsoft 
Lync 
Server 
2010 

20 ระบบประชาสัมพันธภ์ายในองค์กร  
(PDMO Channel) 

เป็นระบบช่องโทรทัศน์ภายใน สบน. ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านจอโทรทัศน ์โดยผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 
เลือกข้อมูลข่าวสารที่จะน าเสนอผา่นระบบนีไ้ด้ 

2555 สบน. Microsoft 
Windows 
Server 2008 
R2 Standard 

Microsoft 
SQL Server 
2008 R2 

21 ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยนิว้มือ 
(Finger scan) 

เป็นระบบลงเวลาปฏิบัตริาชการดว้ยนิ้วมือของบุคลากร 
สบน. โดยสามารถเรียกรายงานการลงเวลา-เข้าออกงาน 
ได้จากโปรแกรมลงเวลาการท างาน 

2555 สบน. Microsoft 
Windows XP 
Professional  

- 

 กลุ่ม 4 ระบบสารสนเทศภายใต้เว็บไซต์ 

22 ระบบเว็บไซตส์ านักงานบริหารหนีส้าธารณะ  
(www.pdmo.go.th) 

เป็นศูนย์กลางข้อมลูข่าวสาร ประกาศ ข้อมูลหนี้สาธารณะ 
ที่ส าคัญและการออกพันธบัตรรัฐบาล เพื่อใหบ้ริการข้อมูล 
แก่สาธารณะ รวมถึงเป็น Web Portal เพื่อเช่ือมโยงไปยัง
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2546 และ 
ปรับปรุง 
ปี 2554 

สบน.  
บุคคลทั่วไป 

Microsoft 
Windows 
Server 2008 
R2 Standard 

Microsoft 
SQL Server 
2008 

23 ระบบเครือข่ายภายใน (Intranet)  เป็นระบบงานท่ีใหบ้ริการข้อมลูข่าวสารภายใน สบน.  
รวมถึงเป็น Web Portal เชื่อมโยงไปยังระบบสารสนเทศ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2548 และ 
ปรับปรุง 
ปี 2553 

สบน. Microsoft 
Windows 
Server 2008 
R2 Standard 

Microsoft 
SQL Server 
2008 
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ตารางท่ี 2.4 รายการระบบสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อระบบ ลักษณะของระบบงาน 
ปีท่ี 

ด าเนินงาน 
ผู้ใช้งานหลัก เครื่องมือที่ใช้ ฐานข้อมูล 

 กลุ่ม 4 ระบบสารสนเทศภายใต้เว็บไซต์ (ต่อ) 

24 ระบบการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ (KM) 

เป็นระบบจดัการองค์ความรู้ในองค์กร ใช้เผยแพร่การจัด
กิจกรรม การอบรม สัมมนา การถา่ยทอดความรูภ้ายใน
องค์กร สามารถจัดเก็บเอกสารและระบบงานภายในองค์กรได้ 

2554 สบน. Microsoft 
Windows 
Server 2008 
R2 Standard 

Microsoft 
SQL Server 
2008 

25 ระบบตดิตามการเตือนภัยการบรหิารผลการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัด (KPI) 

เป็นระบบสารสนเทศท่ีจดัเก็บ วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด และน าเสนอข้อสรุปในรูปแบบ 
ของสารสนเทศเพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

2554 กพร. Microsoft 
Windows 
Server 2008 
R2 Standard 

Microsoft 
SQL Server 
2008 

26 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นช่องทางในการเผยแพร ่ประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม
ข้อมูลข่าวสารของ สบน. ทางสื่อสาธารณะ 

2546 และ 
ปรับปรุงปี 
2554 

สลก. Microsoft 
Windows 
Server 2008 
R2 Standard 

Microsoft 
SQL Server 
2008 

27 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นช่องทางในการรับแจ้งข่าว แสดงความคิดเห็นหรือ
ร้องเรียนเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่ฝา่ยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 

2546 และ 
ปรับปรุงปี 
2554 

สลก. Microsoft 
Windows 
Server 2008 
R2 Standard 

Microsoft 
SQL Server 
2008 
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2.๗ สถานภาพด้านบุคลากร 
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อ สบน. ทั้งในบทบาท  

การท าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ และเป็นผู้ก าหนดกรอบในการพัฒนาองค์กร การพัฒนาระบบงาน และการขับเคลื่อน
แผนงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ สบน. รวมถึงการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรโดยรวมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลงานที่มีคุณภาพ สบน.  
มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.5 จ านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. 
 

ล าดับ ต าแหน่ง ประเภท จ านวน (คน) 

1 ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้าราชการ 1 

2 ผู้อ านวยการส่วนบริหารข้อมูลสารสนเทศ ข้าราชการ 1 

3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผนสารสนเทศ 

ข้าราชการ 1 

4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อ านวยการส่วนก ากับและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ข้าราชการ 1 

5 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ข้าราชการ 2 

6 เศรษฐกรปฏิบัติการ ข้าราชการ 2 

7 นักจัดการงานทั่วไป  พนักงานราชการ 2 

8 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ลูกจ้างชั่วคราว 6 

9 เศรษฐกร  ลูกจ้างชั่วคราว 1 

 รวมทั้งสิ้น 17 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 
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2.๘ ภาพรวมปัญหา - อุปสรรค ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 

2.๘.1 ปัญหาด้านระบบโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐาน (Network Infrastructure Problem) 
สบน. มีระบบเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ
เชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน ในปัจจุบันระบบเครือข่ายสารสนเทศของ สบน.  
เป็นเครือข่ายที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สบน. ยังประสบปัญหา
อุปสรรคซึ่งเป็นจุดอ่อนในด้านระบบเครือข่ายบางประการ ดังนี้ 

๑) อุปกรณ์เครือข่ายหลักของ สบน. ที่มีเพียง 1 ชุด คือ Core Switch หากเกิดมี
ปัญหาขัดข้องจะท าให้เครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ วิธีป้องกันความเสียหายในกรณีนี้จ าเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์
ส ารองไว้ทดแทน โดยให้ท างานได้ในลักษณะ (High Availability Network Solution) 

๒) ระบบส ารองและกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ (Disaster and Recovery Site : 
DR Site) สบน. ได้เข้าร่วมโครงการกับส านักงานปลัดกระทรวงการคลังเมื่อปี 2553 โดยการติดตั้งกับ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส ารองบางส่วนในลักษณะของ Cold DR Site แต่ไม่ครอบคลุมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายในทุกระบบงาน ดังนั้น เพ่ือป้องกันความเสียหาย จะต้องติดตั้งระบบส ารองและกู้คืนกับเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายให้ครอบคลุมทุกระบบงาน 

๓) อุปกรณ์เครือข่ายบางประเภทขาดการบ ารุงรักษาเนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
ท าให้การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้  

๔) การบริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศของ สบน. ยังขาดการดูแลอย่างทั่วถึง 
เนื่องจาก สบน. มีโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ และมีความสลับซับซ้อน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
มีจ านวนน้อยและขาดความรู้ ความช านาญในการบริหารจัดการโครงข่ายระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ 

 

2.๘.2 ปัญหาด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security Problem) 
ในปัจจุบัน สบน. มีการพัฒนาระบบงานสารสนเทศในลักษณะ Web Base Application เป็นส่วนใหญ่  
ซึ่งการใช้งานระบบสารสนเทศในลักษณะนี้นั้นมักพบปัญหาในเรื่องการถูกโจรกรรมข้อมูลโดยการบุกรุก 
ผ่านระบบเครือข่ายซึ่งมีการพัฒนารูปแบบการบุกรุกอยู่ตลอดเวลา เช่น การบุกรุกผ่าน Web Service หรือ 
การบุกรุกผ่าน Web Application โดยตรง และมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการโจมตีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า 
สบน. มีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายที่ทันสมัย ได้แก่ Firewall NAC และ IPS แต่ใน
บางครั้งอุปกรณ์ดังกล่าวยังขาดการปรับปรุงให้ทันสมัย รวมถึงการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยง ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและการประเมินผลการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเพ่ือวิเคราะห์
และหาแนวทางในการป้องกันปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้น 

 

2.๘.3 ปัญหาด้านระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย (Server & Client 
Computer) และอุปกรณ์ต่อพ่วง สบน. มีโครงการปรับปรุงคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์ 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในแต่ละหน่วยงานของ สบน. และจากการส ารวจไดพ้บปัญหา
ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย ดังนี้ 

1) ปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย การปฏิบัติงานของบุคลากรของ สบน.  
ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายซึ่งเมื่อเกิดกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
ช ารุดเสียหายจึงเกิดปัญหาข้อมูลที่ส าคัญสูญหายและไม่อาจกู้คืนกลับมาได้ หรือต้องใช้ระยะเวลานานในการกู้คืน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว สบน. จึงได้จัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนกลางโดยมีการส ารองข้อมูลเพื่อป้องกัน 
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การสูญหายและก าหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติงานให้จัดเก็บข้อมูลที่ส าคัญไว้บนพ้ืนที่จัดเก็บส่วนกลาง 
ซึ่งเมื่อมีปริมาณการใช้งานอย่างต่อเนื่องจ านวนมากท าให้เกิดปัญหาพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอ  
ดังนั้น สบน. จึงต้องจัดหาพื้นที่จัดเก็บส่วนกลางให้เพียงพอต่อความต้องการเพ่ือรองรับการใช้งานจัดเก็บข้อมูล 
ของระบบงานต่าง ๆ ในอนาคต รวมทั้งเพ่ือลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาหากเกิดความบกพร่องช ารุดของอุปกรณ์ 

2) ปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สบน. มีระบบงานสารสนเทศจ านวนมาก 
ที่ให้บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งแต่ละระบบงานได้ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยแยก
การท างานอย่างอิสระท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีจ านวนเพ่ิมข้ึนมาก จึงเกิดปัญหาข้อจ ากัดของพ้ืนที่
ติดตั้ง ต าแหน่งการจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รวมถึงอุปกรณ์สารสนเทศที่เก่ียวข้อง สบน. จ าเป็นต้องมี
การจัดการพ้ืนที่ในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เหมาะสม มีการเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผน
บริการจัดการความต่อเนื่องในการให้บริการของระบบงานสารสนเทศหรือแผนเตรียมความพร้อมในสถาณการณ์
ฉุกเฉิน รวมทั้งด าเนินการเรื่องศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง โดยอาจน าเทคโนโลยสีารสนเทศในรูปแบบเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเสมือนหรือการใช้บริการ G-Cloud ซึ่งเป็นการให้บริการ Cloud Computing ของหน่วยงานภาครัฐทีใ่ห้ 
บริการโดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส าหรับระบบสารสนเทศที่มีความส าคัญไม่มากนัก 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและภาระในการบริหารจัดการ หากเป็นระบบสารสนเทศที่มีความส าคัญ สบน. ควรจัดท า 
Private Cloud Computing เพ่ือป้องกันปัญหาการถูกลักลอบเข้าถึงข้อมูล อีกทั้ง สบน. ควรก าหนดแผนงาน
การจัดหาระบบสารสนเทศให้รองรับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์พกพาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

 

2.8.4 ปัญหาการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ทีผ่่านมา สบน. มีการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและมีการจัดหาระบบงานจากผู้พัฒนาที่ใช้เครื่องมือพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล 
ที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีการน าเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน ท าให้เกิดปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูล  
การขาดมาตรฐานในการเชื่อมโยงข้อมูลและการบูรณาการข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศมีมาตรฐานเดียวกัน 
มีความถูกต้องและลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล สร้างความเชื่อมโยงข้อมูลในแบบบูรณาการ สบน. ควรน า
แนวคิดการสร้างช่องทางบริการสารสนเทศส าหรับองค์กร (Enterprise Service Bus : ESB) เข้ามาพัฒนา 
และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. เพื่อน าไปสู่โครงสร้างระบบสารสนเทศแบบสถาปัตยกรรม 
เชิงบริการ (Service Oriented Architecture: SOA) ซึ่งเป็นการน ารูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมใช้งานในปัจจุบัน เพ่ือเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
การบริการข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกให้สามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้สบน. ควรน ามาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ  
เข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในข้อก าหนดการพัฒนาระบบงานสารสนเทศของ สบน. ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อไป 

 

2.๘.5 ปัญหาด้านบุคลากร บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สบน. มีจ านวนจ ากัด 
ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงาน สบน. ได้แก้ไขปัญหาในระยะสั้นโดยการจ้างลูกจ้างชั่วคราว แต่ด้วย
ค่าตอบแทนที่ไม่จูงใจและภาระงานมากเกินกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับ ท าให้มีอัตราการลาออก/เปลี่ยนงานสูง 
เกิดผลกระทบตามคือ ความไม่ต่อเนื่องของงานเมื่อมีการถ่ายทอดงานให้บุคลากรใหม่บ่อยครั้ง ความต่อเนื่อง
และความรู้ความช านาญเฉพาะด้านของบุคลากรเป็นเรื่องส าคัญส าหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น  
งานดูแลระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย งานพัฒนาระบบ งานฐานข้อมูล และงานรักษาความปลอดภัย 
บนเครือข่าย โดยแนวทางท่ีสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ คือ การเพ่ิมอัตราก าลังข้าราชการ และการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างสมรรถะบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
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บทท่ี 3 การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 

การบริหารงานโครงการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. มีวัตถุประสงค์หลัก 
เพ่ือบริหารงาน ก ากับและติดตามแผนงาน/โครงการตามที่บรรจุในแผนแม่บทเทคโนโลยีฯ ให้บรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของ สบน. รวมถึงก าหนดขอบเขต
การด าเนินงาน (Terms of Reference : TOR) ของแต่ละแผนงาน/โครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ครบถ้วนและสมบูรณ์  ดังนั้น จึงก าหนดปัจจัยส าคัญของการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานและแนวทางการบริหารแผนงาน/โครงการด้าน ICT ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
 

3.1  ปัจจัยส าคัญของการบริหารจัดการ (Management Critical Key Success Factor) 
การก าหนดปัจจัยส าคัญของการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีฯ 

เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุตามแผนแม่บทเทคโนโลยีฯ และวัตถุประสงค์ 
ทีก่ าหนดไว้ โดยปัจจัยหลักของการบริหารจัดการด้าน ICT ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีฯ คือ การพัฒนาและ
บูรณาการแนวคิดการบริหารและติดตามผลการด าเนินงานทั้งระบบ ดังนี้ 

1) มีการบูรณาการกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ กรอบการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สบน. โดยวิเคราะห์ 
ก าหนดขอบเขตงานด้าน ICT ให้สอดคล้องและรองรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ ของ สบน.  
โดยได้รับการเห็นชอบและสนับสนุนจากผู้บริหารของหน่วยงาน 

2) ศึกษา วิเคราะห์และจัดท ารายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
สมบูรณ์ โปร่งใส สามารถใช้งานได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของงบประมาณ (Budget) 
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Hardware and Accessory) ระบบโปรแกรมสารสนเทศ (Software)  
ระบบเครือข่าย (Network) และบุคลากร (Peopleware) 

3) การก าหนดผู้รบัผิดชอบแผนงาน/โครงการโดยตรงในรูปแบบของคณะกรรมการ/คณะท างาน
โดยเป็นผู้แทนของ ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีความเก่ียวข้องกับแผนงาน/โครงการนั้น ๆ 
และสามารถศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ กระบวนการ และประยุกต์ใช้ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ภายในเวลาที่ก าหนด 

4) จัดท าขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารโครงการ (Project Management)  
โดยจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ทีก่ าหนดวัตถุประสงค์ รายการงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา 
บุคลากร แผนงาน ผลลัพธ์ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไขของแต่ละแผนงาน/โครงการ ตลอดจน 
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และความต่อเนื่องของแต่ละแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้แผนการปฏิบัติงานสอดคล้อง 
กับแนวทางการบริหารงานและสะดวกต่อการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

5) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในรูปแบบของการระดมสมอง 
(Brainstorm) จากทุกส่วนงานที่เก่ียวข้องภายใต้ สบน. แผนแม่บทเทคโนโลยีฯ ฉบับนี้จึงต้องมีการทบทวน
และปรับปรุงกระบวนงานเป็นประจ าและต่อเนื่องตามพันธกิจงาน และความต้องการใช้งานที่แท้จริงของบุคลากร 
สบน. อันจะน าไปสู่ความร่วมมือของส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ิมศักยภาพการให้ค าปรึกษาและการให้บริการ
งานด้าน ICT ของ สบน. 
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6) ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่ถูกต้องและเหมาะสม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับความรู้ แนวทาง 
การพัฒนาและนวัตกรรมด้าน ICT ที่ทันสมัย อีกท้ังมีการประเมินความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 
3.2  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (Monitoring and Evaluation) 

ภายใตแ้ผนแม่บทเทคโนโลยีฯ ฉบับนี้ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานมีความส าคัญ
และมีความจ าเป็นต้องบรรจุอยู่ในแผนแม่บทเทคโนโลยีฯ เพ่ือให้วางแผนงาน ICT ของหน่วยงานให้ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานโครงการ ผลของการติดตามและประเมินผลสามารถน าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทราบถึงเป้าหมาย ปัญหาและอุปสรรค
ของโครงการได้อย่างแท้จริง กรอบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้าน ICT ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล การใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณ เพ่ือวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงการจัดสรรและกระจายทรัพยากรของแต่ละ
แผนงาน/โครงการ ใหส้ามารถด าเนินไปได้ตามเป้าหมายและตามกรอบงบประมาณที่ก าหนด 

 ศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหา/อุปสรรคเพ่ือด าเนินการแก้ไขได้ตรงจุดตรงเวลา 
 ติดตามความครอบคลุมและประโยชน์ที่บุคลากรของ สบน. ควรจะได้รับอย่างทั่วถึง 
 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการยอมรับและใช้ประโยชน์จากแผนงาน/โครงการ

ของบุคลากรของ สบน.  
 ติดตามและประเมินผลกระทบระยะยาวที่เกิดข้ึนกับหน่วยงาน 
 ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการควรต้องรายงานการด าเนินงานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

รับทราบอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ  
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการด้าน ICT ตามแผนแม่บท

เทคโนโลยีฯ ของ สบน. ควรมีการก าหนดการติดตามแผนงาน/โครงการ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการสามารถศึกษา วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลส าหรับการด าเนินงานได้ตั้งแต่ก่อน
เริ่มโครงการจนถึงโครงการได้สิ้นสุด ทั้งนี ้อาจแบ่งข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามระยะแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

1) ก่อนเริ่มแผนงาน/โครงการ 
2) เริ่มแผนงาน/โครงการ 
3) ระยะด าเนินการ 
4) ระยะกลางการด าเนินการ 
5) สิ้นสุดแผนงาน/โครงการ  
6) ภายหลังแผนงาน/โครงการสิ้นสุด 
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ตารางท่ี 3.1  ระยะแผนงาน/โครงการ และข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล 
(Project Stages and Information Needs) 

 

ระยะแผนงาน/โครงการ ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล 

1. ก่อนเริ่มแผนงาน/โครงการ 
 

ปัญหา ปัจจัยที่ก่อปัญหา ความต้องการของหน่วยงาน/บุคลากร
ของ สบน. ทรัพยากรที่จ าเป็น ข้อมูลทีน่ าไปสู่การวางรูปแบบ 
หรือออกแบบแผนงาน/โครงการทั้งก าหนดแผนงาน งบประมาณ 
อุปกรณ์ ระบบงาน บุคลากร และอ่ืน ๆ 

2. เริ่มแผนงาน/โครงการ 
 

สถานการณ์ปัจจุบันของแผนงาน/โครงการ เพ่ือเป็น Baseline Data 
ก่อนการด าเนินงาน 

3. ระยะด าเนินการ 
 

การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

4. ระยะกลางในการด าเนินการ กลยุทธ์ระบบบริหารจัดการ และสิ่งบ่งชี้ความส าเร็จของแผนงาน/
โครงการ 

5. สิ้นสุดแผนงาน/โครงการ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
 

6. ภายหลังแผนงาน/โครงการสิ้นสุด 
 

ประโยชน์หรือผลกระทบที่หน่วยงานได้รับจากแผนงาน/โครงการ 
และความยั่งยืนของประโยชน์นั้น 

 
นอกจากนี้ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานยังขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เก็บข้อมูล 

ที่ต้องการ วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการที่มีการจัดแบ่งไว้เป็นล าดับชั้น (Hierarchy of Objectives) 
การติดตามประเมินผลงานด้าน ICT จึงไม่ควรมองเพียงภาพรวมหรือมองมิติใดมิติเดียวโดยละเลยรายละเอียด
ของขอบเขตงาน (TOR) ทั้งหมด แต่จะต้องค านึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตอบสนอง 
จุดมุ่งหมาย (Goals) หรือวัตถุประสงค์ (Objectives) ของแผนงาน/โครงการด้วย การติดตามประเมินผล 
ท าขึ้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ หรืออีกนัยหนึ่ง ระบบติดตามและประเมินผลคือ ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
(Information System) ที่ใช้วัดความก้าวหน้า วัดการด าเนินงานและวัดผลส าเร็จ โครงการทีก่ าหนดไว้ใน 
แต่ละล าดับชั้นของวัตถุประสงค์ 
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การติดตามผล (Monitoring) คือ การรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ 
กับตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน/โครงการโดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาด าเนินแผนงาน/โครงการ 
การติดตามผลแบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้ 

1) การติดตามระดับหน่วยงาน (Institutional monitoring) เป็นการติดตามปัจจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการโดยตรง เช่น นโยบาย แผนงาน งบประมาณ รายละเอียดงาน และ 
การเบิกจ่าย เป็นต้น และการติดตามลักษณะทางกายภาพของแผนงาน/โครงการ (Physical monitoring) 
ซึ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมภายในแผนงาน/โครงการในเชิงปริมาณและเวลา เช่น 
ก าหนดเวลาของกิจกรรมย่อย ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ได้จากรายงานผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละแผนงาน/โครงการ  

2) การติดตามบริบท/ปัจจัยแวดล้อม (Context monitoring) เพ่ือให้รู้ภาวะวิกฤติหรือ 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในข้อ 1) รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมและมีผลต่อความส าเร็จ 
ของแผนงาน/โครงการ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ควรได้รับการติดตามอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือจะได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือ
วิธีการบริหารงานให้เหมาะสมก่อนทีป่ัญหาเพ่ิมมากข้ึน ตัวอย่างปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญ ได้แก่ นโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลที่มีผลต่อแผนงาน/โครงการ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นต้น ทั้งนี้ การให้ค าแนะน า 
การชี้แจง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับความเข้าใจให้ตรงกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการ
ด้าน ICT ภายใน สบน. เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้ทุกฝ่ายท างานประสานกันและน าไปสู่ผลลัพธ์หรือ 
การพัฒนางานด้าน ICT ตามที ่สบน. ต้องการ  

3) การติดตามผลของแผนงาน/โครงการ (Results monitoring) มีทั้งผลกระทบระยะสั้น 
(Effect) ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับบุคลากรภายใน สบน. และผลกระทบระยะยาว (Impact) ที่เกิดขึ้นในวงกว้าง  
เช่น หน่วยงานภายนอก ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น การประเมินผลกระทบระยะสั้นเป็น 
การประเมินความคิดเห็น ปฏิกิริยาและการตอบรับของบุคลากรของ สบน. ที่มีต่อผลผลิตของแผนงาน/โครงการ 
ซ่ึงจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการนั้น ๆ รวมถึงผู้บริหารทราบถึงระดับการยอมรับของบุคลากรของ 
สบน. ตัวชีว้ัดวัดได้จากทัศนคติและความพึงพอใจของบุคลากรของ สบน. ที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ด าเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ ส าหรับการประเมินผลกระทบระยะยาวช่วยให้ทราบถึงความเป็นไปได้ 
ที่กลยุทธ์หรือวิธีการที่ใช้ด าเนินงานนั้นสามารถน าไปสู่จุดมุ่งหมายสุดท้าย (Final Goal) โดยวัดจากระดับ
ความส าเร็จตามค่าเป้าหมาย และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

4) การติดตามวัตถุประสงค์ (Objectives monitoring ) ใช้เพ่ือติดตาม และตรวจสอบ 
ถึงความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานในภาพรวม และแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)  

การประเมินผล (Evaluation) คือ เครื่องมือของการบริหารที่ใช้ในการตรวจสอบติดตาม 
การปฏิบัติงาน กิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบ (Accountability) ของผู้บริหาร/ผู้มีหน้าที่ประเมินผลมุ่งหวัง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิผลของการด าเนินงานความก้าวหน้า
ของการด าเนินงาน ความถูกต้อง/ผิดพลาดของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากการออกแบบแผนงาน/โครงการ 
กระบวนการและขั้นตอนของการปฏิบัติ และการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ ขั้นตอน และกิจกรรมที่ขาดตก
บกพร่อง ซึ่งในการประเมินผลการด าเนินงานด้าน ICT  ของ สบน. จ าเป็นต้องพิจารณาและประเมินองค์ประกอบ
ของแผนงาน/โครงการควบคู่กัน 
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สบน. โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวคิดน าหลักการการประเมินผลแผนงาน/โครงการ
ด้าน ICT เข้ามาปรับใช้ภายใน สบน. อย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ 

1) การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินผล
แผนงาน/โครงการในภาพกว้าง (Macro Analysis) เป็นรูปแบบพ้ืนฐานของการประเมินผลโดยทั่วไป  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลน ามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ โดยจะเน้นในด้านความสัมพันธ์ของ
แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในบริบทภายนอกหน่วยงาน 

2) การประเมินผลปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินผลถึงความเพียงพอ
ของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราก าลัง บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ วิธีการจัดการ เวลา เป็นต้น  
การประเมินผลปัจจัยเบื้องต้นนี้ช่วยให้ได้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ทบทวนและปรับปรุงวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติ 
การวางแผนอัตราก าลัง และแนวทางการด าเนินงาน ซึ่งแตกต่างจากการประเมินสภาวะแวดล้อมในแง่ของ 
การประเมินปัจจัยเบื้องต้นเป็นการกระท าเฉพาะเรื่อง และวิเคราะห์ภายในแผนงาน/โครงการเท่านั้น 

3) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินผลเพ่ือหาข้อบกพร่อง
ของการด าเนินงานตามข้ันตอนของแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับส่วนงานที่รับผิดชอบ
การประเมินผล ตลอดจนเป็นการบันทึกข้อมูลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลกระบวนการเป็นการค้นหา
ค าตอบถึงประสิทธิภาพของระบบการท างาน กลไก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน
แผนงาน/โครงการ วิธีการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในแผนงาน/โครงการ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวัดผลและแปลความหมาย
ของผลความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ โดยทั่วไปการประเมินผลผลิตเป็นการเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้ 
(ทั้งปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และเวลา) กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ หากผลงานที่ท าได้สูงกว่า
หรือเท่ากับเกณฑก์ารประเมิน/การวัดระดับความส าเร็จของการปฏิบัติราชการ หมายถึงแผนงาน/โครงการนั้น
ประสบผลส าเร็จ แต่ถ้าผลงานที่ท าได้ต่ ากว่าเกณฑ์การประเมิน/การวัดระดับความส าเร็จของการปฏิบัติราชการ 
หมายถึงแผนงาน/โครงการไม่ประสบผลส าเร็จ โดยผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการต้องสามารถอธิบายถึงสาเหตุ 
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึน โดยใช้การรายงานตามสายการบังคับบัญชา 

รูปแบบและประเด็นการประเมินผลแผนงาน/โครงการด้าน ICT ของ สบน. ประกอบด้วย  
1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ 

(Efficiency Evaluation) โดยเน้นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนงาน/โครงการ การศึกษาประสิทธิภาพของ
กระบวนการจัดท ากิจกรรมต่างๆ (Activity) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ทีส่่งผลให้เกิดผลผลิต (Outputs) 
ของแผนงาน/โครงการ โดยพิจารณาดังนี้ 

1.1) การด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนมีส่วนส่งเสริมหรือเป็นปัญหาอุปสรรค 
ในการบรรลุผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) 

1.2) การจัดหาทรัพยากร (Resources) ของแผนงาน/โครงการในแต่ละขั้นตอน 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1.3) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการด าเนินกิจกรรม 
ทั้งทางบวกและทางลบ 

1.4) มูลค่าของผลผลิตที่ได้รับเปรียบเทียบกับมูลค่าการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
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2) การประเมินผลที่ได้รับของโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation) เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการ โดยศึกษาว่าผลผลิต 
(Outputs) ของแผนงาน/โครงการน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Purpose) ได้หรือไม่ 
เพียงใด โดยพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้ 

2.1) ผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ 
2.2) ผลโดยการวิเคราะห์ความคุ้มค่า (Cost-Effectiveness) ของแผนงาน/โครงการ 
2.3) ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมซึ่งมีผลต่อการด าเนนิกิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบ 

3) การประเมินผลกระทบของแผนงาน/โครงการ (Impact Evaluation) โดยเน้นการวิเคราะห์
ผลที่ได้รับต่อเนื่องจากประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการ โดยวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน/โครงการ (Project Purpose) กับประสิทธิภาพของการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณา ดังนี้ 

3.1) ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ และผลกระทบที่มีต่อแผนงาน/
โครงการตามตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ได้ก าหนดไว้ 

3.2) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการด าเนินกิจกรรม 
ทั้งทางบวกและทางลบ 
 
3.3  แนวทางการบริหารแผนงาน/โครงการ 

การก าหนดแนวทางการบริหารแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในแผนแม่บทเทคโนโลยีฯ ฉบับนี้ 
ได้พิจารณาถึงปัจจัยส าคัญหลายประการเพ่ือใช้ก าหนดล าดับความส าคัญของแผนงาน ปัจจัยที่พิจารณา
ประกอบด้วย 

1) ความสอดคล้องของแต่ละแผนงาน โดยพิจารณาท้ังในด้านความสัมพันธ์ของการใช้งาน 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการแต่ละแผนงาน เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
ก่อนการพัฒนาระบบงาน เป็นต้น 

2) ความซับซ้อนของแต่ละแผนงานและขีดความสามารถของ สบน. โดยรวม เช่น ความสามารถ
ของบุคลากรในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามแผนงาน เช่น ความสามารถในการบริหารโครงการ
ความสามารถในการบริหารและความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ในการพัฒนา
ระบบงาน 

3) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของระบบงานสารสนเทศ การออกแบบ
กระบวนการท างานภายใต้แผนงาน/โครงการ และการวางแผนระบบงานในอนาคตของหน่วยงาน 

การบริหารแผนงาน/โครงการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. เป็นหน้าที่ส าคัญ
และมีความจ าเป็นต่อการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการให้ส าเร็จลุล่วง สบน. จ าเป็นต้องมีข้อมูลต่าง ๆ  
เพ่ือประกอบกับการตัดสินใจและการวางแผนกลยุทธ์ ดังนั้น แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีฯ จึงมีส่วนในการช่วย
ลดปัญหาและสร้างภาพรวมของการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของ สบน. เนื่องจากการด าเนินโครงการ 
จะได้รับการวิเคราะห์ในเรื่องของความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ การออกแบบกระบวนการท างานที่สอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ อันเป็นการสร้างประโยชน์ให้ สบน. สามารถน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้อย่าง 
เกิดประโยชน์สูงสุด 
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บทที่ 4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค (SWOT Analysis) และสภาพแวดล้อม 
 

4.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค (SWOT Analysis) 
การวางแผนกลยุทธ์และแผนงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดีจ าเป็น 

ต้องวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่มี 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายได้อย่างชัดเจน และมีแผนรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้นในอนาคตได้ สิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับการวางแผนกลยุทธ์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารคือ “การก าหนดกลยุทธ์” ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน โดยกลยุทธ์
ถูกก าหนดตามลักษณะงานและวัฒนธรรมของหน่วยงาน ทั้งนี้ สบน. จะสามารถก าหนดกลยุทธ์ได้นั้นต้องทราบถึง
ลักษณะงานและวัฒนธรรมด้าน ICT ของ สบน. ก่อน นอกจากนั้นต้องมีกระบวนการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม
ส าหรับ สบน. ด้วย ซึ่งวิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และกระบวนการก าหนดกลยุทธ์มีหลายวิธีด้วยกัน หนึ่งในวิธีการเหล่านั้นคือ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
ปัญหาและอุปสรรค (SWOT Analysis) ซึ่งเป็นวิธีการทีเ่ป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะเครื่องมือ 
ในการประเมินหรือวิเคราะห์ในสากลส าหรับการวางแผนและการก าหนดกลยุทธ์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของหน่วยงาน สบน. น าการวิเคราะห์ SWOT มาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงช่วยให้ผู้บริหาร ฝ่ายงาน/ผู้รับผิดชอบงานด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถวางแผน ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย จุดแข็งและ
จุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาส และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบ
จากปัจจัยเหล่านี้ต่อการปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน และสามารถ
น าไปใช้ส าหรับวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานได้ต่อไป 

กรอบการวิเคราะห์ SWOT ในแผนแม่บทเทคโนโลยีฯ ฉบับนี้ คือ การวิเคราะห์ปัจจัยหรือ
สถานการณ์ภายในหน่วยงาน และการวิเคราะห์ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอกหน่วยงาน และวิเคราะห์ 
ตามลักษณะงานด้าน ICT ของ สบน. เป็นหลัก โดยค าจ ากัดความและความหมายของ SWOT ดังนี้ 

 

สภาพแวดล้อม ค าจ ากัดความ ความหมาย 

สภาพแวดล้อม
ภายใน 

จุดแข็ง 
S:  Strength 

ปัจจัยเชิงบวกภายในหน่วยงานที่เป็นข้อดี ข้อเด่น และเป็น 
สิ่งที่ท าให้ สบน. สามารถปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

จุดอ่อน 
W: Weakness 

ปัจจัยเชิงลบภายในหน่วยงานที่เป็นข้อด้อย ข้อบกพร่อง  
ซึ่งอาจท าให้ สบน. ไม่สามารถปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

สภาพแวดล้อม 
ภายนอก 

โอกาส 
O: Opportunity 

ปัจจัยจากภายนอกเชิงบวกที่สนับสนุนความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. 

อุปสรรค 
T: Threat 

ปัจจัยจากภายนอกเชิงลบที่ส่งผลกระทบให้เกิดอุปสรรค 
ในการพัฒนา ICT ของ สบน. จนท าให้ไม่บรรลุความส าเร็จ 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกระบวนการที่ท าให้ 
ทราบถึงจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) หรือเรียกว่า 
SWOT Analysis การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้าน ICT ของ สบน. เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจงาน ความต้องการ 
ปัญหาอุปสรรค และความจ าเป็นของ สบน. โดยแนวทางการวิเคราะห์ใช้ SWOT Analysis ศึกษาวิเคราะห์ทั้งจาก
ปัจจัยภายใน (Internal Factors) และปัจจัยภายนอก (External Factors) ดังนี้ 

4.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ สบน. 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของ สบน. เป็นการ

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการสนับสนุนและการบริการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้  ปัจจัยที่ใช้พิจารณา
ประกอบด้วย 

1) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการและนโยบาย ICT ประกอบด้วย การก าหนด 
อ านาจหน้าที่ การก ากับดูแล การตรวจสอบและควบคุม การปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรับประยุกต์ใช้ใน สบน. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความสะดวกรวดเร็ว 
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการงานด้าน ICT 

2) ปัจจัยด้านบุคลากร ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะความสามารถ และจ านวนบุคลากร 
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สบน. 

3) ปัจจัยทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT Infrastructure) ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Hardware and Devices)  
ระบบโปรแกรม (Software) และระบบเครือข่าย (Network) 

4) ปัจจัยด้านข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลหนี้สาธารณะ ฐานข้อมูล 
ตามภารกิจของส านัก/ศูนย์/กลุ่ม ฐานข้อมูลเว็บไซต์ ฐานข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ และข้อมูลมัลติมิเดีย 
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4.2.2 การวิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT ของ สบน. ที่มีผลกระทบเนื่องจากปัจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

 โครงสร้างการบริหารของ สบน. มีผู้บริหาร
สารสนเทศระดับสูงของหน่วยงาน (CIO) ที่มีอ านาจ
หน้าที่ในสายการบังคับบัญชา ก าหนดนโยบาย 
บริหารงาน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน วางแผนและ
ตัดสินใจงานด้าน ICT ของ สบน. อย่างชัดเจน 

 มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นหน่วยงานภายใต้
การบังคับบัญชาของ สบน. มีหน้าที่รับผิดชอบ
ภารกิจด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง  
ท าให้ปฏิบัติงานรองรับนโยบายด้าน ICT ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

 มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน ICT ทีท่ันสมัย และ
สมรรถนะสูง รองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
และงานลักษณะพิเศษเฉพาะ เช่น ระบบ GFMIS-TR 
ระบบการค านวณค่าธรรมเนียมค้ าประกันและ 
การให้กู้ต่อ และข้อมูลการออกพันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น 

 มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
และรองรับการพัฒนาด้าน ICT ใหม ่ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น Cloud Technology และ IPv6  
เป็นต้น 

 มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ที่ทันสมัยและสมรรถนะสูง เพียงพอส าหรับ 
การใช้งานของบุคลากร 

 มีการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ
สารสนเทศ และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนา 
ระบบสารสนเทศเพ่ือใช้สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
ของหน่วยงาน กระทรวง และรัฐบาล รวมถึง
ระบบงานเพ่ือการบริการประชาชน 

 ก าหนดมาตรฐานการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
ทุกชนิดตามมาตรฐานระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ  
และมาตรฐานราคากลางของกระทรวง ICT 

 ระบบเครือข่ายมีความเร็วสูง มีขนาดความเร็ว  
1 Gbps และมีประสิทธิภาพ 
 

 บุคลากรที่มีความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีจ านวนจ ากัดและไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงาน และขาดบุคลากรที่มีความช านาญ
เฉพาะในด้าน ICT และด้านเศรษฐกิจ เช่น ผู้ดูแล
ระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 
นักวิเคราะห์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น 
และขาดการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

 ขาดการรวบรวม ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล
ความเคลื่อนไหวด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และยังไม่สามารถสร้างทักษะ 
ด้าน ICT ให้แก่บุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือน ามาสู่กระบวนการบริหารจัดการที่ต่อเนื่อง  

 ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (User) มีความรู้  
ความเข้าใจ และทักษะการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ ท าให้ 
ไม่สามารถใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพมากนัก  
และผู้ใช้บางส่วนมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
พฤติกรรมการท างานที่สอดคล้องกับงาน ICT  
ได้ค่อนข้างน้อย 

 การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานหรือการ
แก้ปัญหาพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
บุคลากรผู้ใช้งานอย่างทั่วถึงยังมีไม่เพียงพอ 

 ขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานภายใน และขาดการบูรณาการระหว่าง 
ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม ท าให้การใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันไม่เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 ข้อมูลจากระบบสารสนเทศบางส่วนยังไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เนื่องจากข้อจ ากัด
ทางด้านบุคลากรที่สามารถศึกษา วิเคราะห์ และ
จัดท าข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และ 
การขยายตัวโครงการใหม่ จึงต้องปรับปรุงและ
ระบบให้รองรับกับโครงการใหม่นั้น 
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จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
 ระบบรักษาความปลอดภัยส าหรับเครือข่ายมีความ

ทันสมัย ปลอดภัยสูง และมีการบริหารจัดการที่ดี 
และมีห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) 
ที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพในการใช้งานสูง 
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลางของประเทศ 

 มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 40 Mbps  
ที่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของบุคลากร 
สบน.  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557) 

 มีการใช้ระบบโดเมนเนมเพ่ือควบคุมบริหารจัดการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายใน สบน. ให้เป็นไป
ตามนโยบายและระเบียบการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ก าหนด 

 สบน. มีการใช้งาน Wireless ติดตั้งครอบคลุมพ้ืนที่
ทุกจุดภายใน สบน. 

 สบน. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้าน ICT 
หลากหลายช่องทาง และมีระบบเว็บไซต์ ระบบ
อินทราเน็ตที่ทันสมัย 

 บุคลากรส่วนใหญ่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ผู้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง มีความสามารถใน
การคิดค้นและพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับภารกิจ
ของหน่วยงาน มีจิตใจเป็นผู้ให้บริการที่ดี และมี
ความอดทนสูง ซึ่งเป็นส่วนที่จ าเป็นมากส าหรับการ
ใหบ้ริการด้าน ICT ที่มีความต้องการที่หลากหลาย 

 ข้อมูลในการบริหารและตัดสินใจบางส่วน 
ยังแยกจัดเก็บตามหน่วยงานเจ้าของข้อมูล  
โดยไม่มีการเก็บในลักษณะของฐานข้อมูลกลาง  
(Data Center) ท าให้ขาดเอกภาพและ 
ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

 ระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการเผยแพร่
ความรู้เพ่ือสร้างให้เกิดหน่วยงานแห่งการเรียนรู้
มีการใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ 

 สบน. มีข้อจ ากัดเรื่องอาคารสถานที่ เนื่องจาก 
ไม่มีอาคารสถานที่ท่ีเป็นของ สบน. โดยเฉพาะ 
ท าให้การจัดการพ้ืนที่และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้าน ICT เช่น การวางสายเครือข่าย ระบบไฟฟ้า 
ระบบเข้า-ออก ระบบลิฟท์ เป็นต้น  
ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ 

 

 

 
4.2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของ สบน. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน.  
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบโดยตรงเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการสนับสนุนและการบริการ  
ที่มีประสิทธิภาพขั้นสูง ทั้งนี้ปัจจัยเกี่ยวข้องประกอบด้วยดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านงบประมาณ ประกอบด้วย ความเหมาะสมและข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือน ามาพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหาร
จัดการด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Hardware and Devices) ระบบโปรแกรม (Software) และ
ระบบเครือข่าย (Network) รวมถึงงบประมาณในการพัฒนาความสามารถและจัดหาบุคลากร (Peopleware)  
ที่มีความรู้ความสามารถให้เพียงพอกับภารกิจงานของ สบน. และแผนการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของ สบน.  
ในอนาคต 
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2) ปัจจัยและข้อก าหนดในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การก าหนดแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ สบน. ที่ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญและผลักดันให้มีการน าไปสู่การใช้งานอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบการจัดท าต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและครบถ้วนทุกมิติ รวมถึงการศึกษา 
วิเคราะห์จากกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย 
(ICT2020) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง อีกส่วนหนึ่งคือการบูรณาการข้อมูล  
ความต้องการ ปัญหาและอุปสรรค และความมุ่งหวังด้านการพัฒนาระบบงาน ICT ในแผนระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว จากหน่วยงานภายใน สบน. เพื่อน าไปสู่การระดมความรู้ ความคิดเห็นที่สะท้อนถึงความเป็นจริง 
และทิศทางของการพัฒนาหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการเชื่อมโยงแนวทางการด าเนินงานกับหน่วยงาน
ภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้าน ICT ร่วมกัน  

3) มาตรการ ข้อก าหนด กฎระเบียบ และกฎหมาย ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ  
พระราชกฤษฎีกา พระราชก าหนด กฎระเบียบ ประกาศ มาตรฐานต่าง ๆ แนวนโยบายด้าน ICT แนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงและปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการบริหารความต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมภายใน 
(Internal Audit) และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานด้าน ICT ของ สบน.  

4) เทคโนโลยีด้าน ICT ประกอบด้วย นวัตกรรม สถานการณ์ ทิศทางและแนวโน้ม
เทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ สบน.  
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4.2.4 การวิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT ที่มีผลกระทบเนื่องจากปัจจัยภายนอก 
 

 

 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 

 รัฐบาล และกระทรวงการคลังมีนโยบายชัดเจน
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ ICT เพ่ือการบริหารและ
บริการภาครัฐ (e-Government) และก าหนด
แนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เห็นชอบให้ สบน. ผ่านมาตรฐานด้านนโยบาย 
ความมั่นคงปลอดภัย แล้วตั้งแต่ปี 2555  
และมีการทบทวนปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  

 มีกรอบแนวทางในการพัฒนางานด้าน ICT  
ของหน่วยงานที่ชัดเจน ผู้บริหารส่งเสริมและ 
ให้ความส าคัญต่องานด้าน ICT มากขึ้น สนับสนุน
การเพ่ิมจ านวนบุคลากรด้าน ICT และส่งเสริม 
การอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะด้าน ICT 

 มีการปรับปรุงกระบวนการท างาน และปรับใช้ 
แนวคิดการบริหารงานราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Government) ท าให้มีความพร้อมในการบริหาร
จัดการ การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 รัฐบาลได้ออกกฎหมายที่ใช้ในการรองรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้มีการใช้งานอย่าง
ถูกต้อง 

 รัฐบาลมีนโยบายให้ปรับปรุงกระบวนการท างาน
ด้านบริการและสืบค้นข้อมูลให้มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ตามสิทธิการรับรู้ข่าวสารของภาครัฐ
ตามทีร่ัฐธรรมนูญก าหนด 

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ 
มีการพัฒนาอุปกรณแ์ละเครื่องมือ ICT  
ทีม่ีประสิทธิภาพ  

 หน่วยงานราชการต่าง ๆ มีการน า ICT ไปใช้ในการ
ด าเนินงานและสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ในอนาคต 

 ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และการได้รับ 
จัดสรรงบประมาณบางปีไม่ได้ตามแผนงาน 
ที่วางไว้ ท าให้พัฒนาการบางเรื่องเกิดความ
ล่าช้า รวมถึงการได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ไม่ทันตามก าหนด เนื่องจากต้องผ่านการ
พิจารณาตามระเบียบราชการตามขั้นตอน  
ท าให้การด าเนินงานโครงการไม่สอดคล้องกับ 
ความต้องการใช้งาน 

 อุปกรณ์ด้าน ICT มีราคาค่อนข้างสูง และมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่สอดคล้อง
กับระเบียบและมาตรฐานกลางของอุปกรณ ์
ICT ทีภ่าครฐัก าหนดไว้ 

 ระบบราชการมีระเบียบ กฎเกณฑ์ และขั้นตอน 
การท างานที่ซับซ้อน ท าให้ต้องใช้เวลามากในการ
คัดเลือกหรือจัดซื้อจัดจ้างภายใต้โครงการต่าง ๆ  
และเป็นอุปสรรคต่อนโยบายการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ที่เน้นความ
รวดเร็ว และทันสมัย 

 ปัญหาด้านความขัดแย้งทางการเมือง
ภายในประเทศที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
อาคารสถานที่ และภาวะการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลต่อขั้นตอน 
การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ 

 การรุกรานจากไวรัสคอมพิวเตอร์  
การโจรกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิคส์ และ
ปัญหาอื่น ๆ ซึ่งเป็นภัยอันเกิดจากเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเฉพาะด้านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  
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4.2.5 ผลการวิเคราะห์ SWOT สามารถสรุป SWOT Analysis Matrix ได้ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

 มีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)  
ที่สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
แผนงาน/โครงการด้าน ICT และมีนโยบาย
สนับสนุนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 

 มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประจ าหน่วยงาน 
 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจในการ 

ใช้งานระบบสารสนเทศมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ในครั้งต่อไป 

 บุคลากรด้าน ICT มีความมุ่งมั่น ตั้งใจและ 
สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีจ านวนไม่เพียงพอกับปริมาณงาน 
และขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะ ในด้าน 
ICT และด้านเศรษฐกิจ และขาดการสร้างทักษะ
ด้าน ICT ให้แก่บุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 

 ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (User) มีความรู้  
ความเข้าใจ และทักษะการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ 

 ขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานภายใน และขาดการบูรณาการระหว่าง 
ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม  

 ข้อมูลจากระบบสารสนเทศบางส่วนยังไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และการขยายตัว
โครงการใหม่ จึงต้องปรับปรุงและระบบ 
ให้รองรับกับโครงการใหม่นั้น 

 ขาดการเก็บในลักษณะของฐานข้อมูลกลาง 
(Data Center) 

 ขาดการพัฒนาระบบถ่ายทอดองค์ความรู้  
เพ่ือให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 ข้อจ ากัดเรื่องอาคารสถานที่ เนื่องจากไม่มี 
อาคารสถานที่ที่เป็นของ สบน. โดยเฉพาะ  
ท าให้การจัดการพ้ืนที่และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้าน ICT ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ 

 

 

 

 

 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561)  หน้าที ่38 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 

 รัฐบาล และกระทรวงการคลังมีนโยบายชัดเจน
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ ICT เพ่ือการบริหารและ
บริการภาครัฐ (e-Government) และก าหนด
แนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีการปรับปรุงกระบวนการท างาน และปรับใช้ 
แนวคิดการบริหารงานราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government) ท าให้มีความพร้อมในการบริหาร
จัดการ การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ 
มีการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือ ICT  
ที่มีประสิทธิภาพ  

 หน่วยงานราชการต่าง ๆ มีการน า ICT ไปใช้ 
ในการด าเนินงานและสามารถท่ีจะเชื่อมโยงกันได้
ในอนาคต 

 ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และการได้รับจัดสรร
งบประมาณบางปีไม่ได้ตามแผนงานที่วางไว้  
ท าให้พัฒนาการบางเรื่องเกิดความล่าช้า รวมถึง
การได้รับจัดสรรงบประมาณไม่ทันตามก าหนด 
เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณาตามระเบียบ
ราชการตามขั้นตอน ท าให้การด าเนินงาน
โครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน 

 ระบบราชการมีระเบียบ กฎเกณฑ์ และขั้นตอน 
การท างานที่ซับซ้อน ท าให้ต้องใช้เวลามากในการ
คัดเลือกหรือจัดซื้อจัดจ้างภายใต้โครงการต่าง ๆ   
และเป็นอุปสรรคต่อนโยบายการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ที่เน้นความ
รวดเร็ว และทันสมัย 

 ปัญหาด้านความขัดแย้งทางการเมือง
ภายในประเทศที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  
อาคารสถานที่ และภาวะการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลต่อขั้นตอนการ
บริหารการใช้จ่ายงบประมาณ 

 การรุกรานจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การโจรกรรม
ทางด้านอิเล็กทรอนิคส์ และปัญหาอื่น ๆ ซึ่งเป็น
ภัยอันเกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ
ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
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การประเมินจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
จุดอ่อนภายในเปรียบเทียบกับโอกาส อุปสรรคจากภายนอก และสถานการณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ สบน. จากการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ สบน. อยู่ในสถานการณ์ 4 รูปแบบ ดังนี้ 

สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พึงปรารถนาที่สุด ผู้บริหาร
ของ สบน. ควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก (Proactive-Strategy) เพ่ือดึงจุดแข็งท่ีมีอยู่นี้มาเสริมสร้าง ปรับใช้และ
สร้างโอกาสต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ 

สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายที่สุด เนื่องจาก
แสดงถึงการที่หน่วยงานมีปัญหาจุดอ่อนภายใน และก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกหลายประการ  
ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือ กลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพ่ือพยายามลดหรือ 
หลบหลีกอุปสรรคต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่ท าให้หน่วยงานเกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด 

สถานการณ์ที่ 3 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อม 
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต ่สบน. มีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น ควรมีมาตรการ 
เร่งรัดการจัดการในระหว่างที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การขยายจุดแข็ง
(Diversification Strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีในการสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอ่ืน ๆ แทนอุปสรรค 

สถานการณ์ที่ 4 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์นี้ สบน. มีโอกาสทีเ่ป็นข้อได้เปรียบด้านการ
แข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลายประการเช่นกัน ดังนั้น ทางออก
คือกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง (Turnaround-oriented Strategy) เพ่ือขจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ  
ให้พร้อมที่จะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่หน่วยงาน 
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 บทท่ี 5 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

 

จากบทที่ 4 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของ สบน. นั้น น ามาสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ สบน. ในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ได้ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
ยกระดับคุณภาพงานบริการด้านสารสนเทศ 

 

 พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ รวมทั้งระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้มีมาตรฐานรองรับ  

การบริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการบริการอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
รวดเร็ว และมีความปลอดภัยรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลหนี้สาธารณะในเชิงบูรณาการเพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องทันสมัย  
เป็นที่เชื่อถือ และเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ การบริการรวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญของสบน. ตามสายงาน  
เพ่ือสามารถรองรับการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาและพร้อมสนับสนุนภารกิจหลัก 
ของ สบน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ตามภารกิจของ สบน. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลด้านหนี้สาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. สอดคล้องกับ 
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)  
และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557-2561 จึงไดก้ าหนด
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือบรรจุไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของ สบน. ฉบับที ่3 พ.ศ. 2557-2561 ดังนี้ 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
 

ยุทธศาสตร์ด้าน ICT โครงการ 
วงเงิน (ล้านบาท) 

แหล่งเงิน รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 57 58 59 60 61 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายและอุปกรณ์ทดแทน GFMIS-TR 

18.4     งบประมาณ 62.3 ศทส. 

2. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

 1.4   10 งบประมาณ ศทส. 

3. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย 
เพ่ือรองรับ IPV6 

  12.5   เงินภาษีท้องถิ่นฯ ศทส. 

4. โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้าง 
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   20  งบประมาณ ศทส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ สบน. 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. โครงการจัดท าระบบการค านวณ  
ค่าธรรมเนียมการค้ าประกันและ 
การให้กู้ต่อ 

5.8     เงินค่าธรรมเนียมฯ 82 สจน. 2 

2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
การบริหารความเสี่ยงเงินกู้รัฐวิสาหกิจ
(Risk Model 4) 

0.7     เงินค่าธรรมเนียมฯ สนผ. 

3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
การบริหารความเสี่ยงเงินกู้รัฐวิสาหกิจ
(Risk Model 5) 

2     เงินภาษีท้องถิ่นฯ สนผ. 

4. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบ 
ติดตามผลการด าเนินโครงการโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ 

 15    งบประมาณ สบค. 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ด้าน ICT โครงการ 
วงเงิน (ล้านบาท) 

แหล่งเงิน รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 57 58 59 60 61 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจของ สบน. 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ต่อ) 

5. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตามภารกิจของ สบน. 

  5  5 งบประมาณ  ศทส. 

6. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเครดิต  
ของรัฐวิสาหกิจ  

  15   งบประมาณ สจน. 2 

7. โครงการระบบส านักงานอัจฉริยะ    8.5   งบประมาณ ศทส. 
8. โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การท างานด้วยระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

   5  งบประมาณ ศทส. 

9. โครงการวางระบบเตือนภัย 
ด้านความเสี่ยงทางเครดิตของ 
กระทรวงการคลัง (Credit Risk’s  
Early Warning System) 

   20  งบประมาณ สจน. 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล
ด้านหนี้สาธารณะ 

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนา 
ระบบ GFMIS-TR 

 9.8    งบประมาณ 39.8 ศทส. 

2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลาง 
ของ สบน. (PDMO-Information  
Center) 

  10   งบประมาณ ศทส. 

3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ด้านหนี้สาธารณะ 

    20 งบประมาณ ศทส. 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ด้าน ICT โครงการ 
วงเงิน (ล้านบาท) 

แหล่งเงิน รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 57 58 59 60 61 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
บุคลากรให้มีสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. โครงการจัดอบรม GFMIS-TR ให้แก่ 
หน่วยงานภายใน/ภายนอก 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 งบประมาณ 13.5 ศทส. 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ความรู้ (KM) 

   5  งบประมาณ สจน. 2 

3. โครงการอบรมหลักสูตรเพ่ิมสรรถนะ 
ด้าน ICT  ส าหรับบุคลากรภายใน 
หน่วยงาน 

  2 2 2 งบประมาณ ศทส. 

รวมทั้งสิ้น 27.4 26.7 53.5 52.5 37.5  197.6  
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บทท่ี 6 สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 
 

6.1 ยทุธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทไอซีท ี 
ของประเทศ 

จากวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. คือ “ยกระดับคุณภาพ 
งานบริการด้านสารสนเทศ” โดยมีเป้าหมายส าคัญในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาให้เกิดคุณภาพ 
การบริหาร การจัดการ รวมทั้งการด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบราชการ  

ในส่วนของการก าหนดยุทธศาสตร์ส าหรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ตามแนวทางดังกล่าว 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ สบน. โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis สามารถสรุปเป็นยุทธศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได ้4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020) ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกระทรวงการคลัง และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ สบน. โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ สบน. มีโครงสร้างพ้ืนฐานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับ 
การบริการ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

2. เพ่ือให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัย สนับสนุนการใช้งาน 
อย่างต่อเนื่องเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

3. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้รองรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน.  
ในอนาคต 
มาตรการ 

1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในแนวทาง Consolidate and 
Virtualization เพ่ือมุ่งสู่สถาปัตยกรรม Cloud Computing 

2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ (Hardware and Devices) ระบบโปรแกรม
สารสนเทศ (Software) เพ่ิมเติมและทดแทนอุปกรณ์เดิมที่หมดอายุการใช้งาน รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. พัฒนา ปรับปรุง และบ ารุงรักษาระบบงาน อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานตลอดเวลา 

4. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างด้านสารสนเทศให้มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยอยู่ในระดับ
มาตรฐานสากล 

5. พัฒนา ปรับปรุง และจัดหาระบบเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สบน.  
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สบน.  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการบริการข้อมูลสารสนเทศให้แก่

หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. เพ่ือพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในการเรียกใช้ระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็น

มาตรฐาน 
มาตรการ 

1. จัดหาระบบประมวลผลอัจริยะ (Business Intelligent) เพ่ือช่วยในการน าเสนอ 
ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อระบบงานสารสนเทศของ สบน. ให้สามารถ 
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลด้านหนี้สาธารณะ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริม/สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางด้านหนี้สาธารณะ 
2. เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลและสารสนเทศภายในหน่วยงาน 
3. เพ่ือจัดท าข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจุบัน 
4. เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลหนี้สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถใช้ฐานข้อมูลหนี้สาธาณะสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 

รวดเร็วและแม่นย า 
มาตรการ 

1. บูรณาการข้อมูลเพื่อน าเสนอในรูปแบบของ Web Service 
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สบน. ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกับ

ระบบงานต่าง ๆ ภายใน สบน. เพื่อให้สามารถเรียกดูได้ในจุดเดียวในลักษณะที่เรียกว่าเว็บท่าส าหรับหน่วยงาน  
(Enterprise Portal) 

3. ส่งเสริม/สนับสนุนและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูล 
ด้านหนี้สาธารณะของ สบน. ให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ สบน. ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้มีความรู้ความสามารถรองรับ 

การปฏิบัติงานของ สบน. 
มาตรการ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สบน. ให้มีขีดความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
 
6.2 เป้าหมายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สบน. 

1) สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วและพร้อมใช้งาน 
ได้ตลอดเวลา (High Availability) 

2) มีความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศตามมาตรฐานสากล 
3) พัฒนาระบบและเครื่องมือเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามภารกิจ 

ของ สบน. ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการ 

และการตัดสินใจของผู้บริหารระดับกลางและสูง  
5) บูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านหนี้สาธารณะให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
6) เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านหนี้สาธารณะที่สมบูรณ์และมีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 

การปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง และให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
7) พัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8) พัฒนาระบบองค์ความรู้ เพ่ือให้บุคลากรมีแหล่งสืบค้นข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ 

ต่อการปฏิบัติงาน 
 

6.3 ตัวชี้วัดด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สบน. 
1) มีระบบสารสนเทศและเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน

กระบวนการด้านบริหารได้ 
2) มีระบบสารสนเทศท่ีมีความปลอดภัย และมีนโยบายการใช้งานสารสนเทศที่ครอบคลุม

ตามกฎหมาย 
3) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถให้บริการบคุลากรทั้งภายในและภายนอก สบน. 
4) มีระบบช่วยตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (EIS) ที่มีประสิทธิภาพ 
5) มีระบบฐานข้อมูลกลางด้านหนี้สาธารณะภายใต้มาตรฐานข้อมูลเดียวกันที่มีความถูกต้อง 

ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
6) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการรวบรวมข้อมูลด้านหนี้สาธารณะ 
7) มีการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
8) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการเผยแพร่และจัดเก็บความรู้ 
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6.4 แผนการด าเนินโครงการจ าแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดด้านระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารของ สบน. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
๑. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์

แม่ข่ายและอุปกรณ์ทดแทน 
GFMIS-TR 

2. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์  
ทดแทนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการท างาน 

3. โครงการจัดหาอุปกรณ์ 
เครือข่ายเพื่อรองรับ IPV6 

4. โครงการปรับปรุงระบบ 
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. สามารถเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศและเครือข่ายได้
อย่างรวดเร็วและพร้อมใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 
(High Availability)  

2. มีความปลอดภัยในการ 
ใช้งานระบบสารสนเทศ 
ตามมาตรฐานสากล 

1. มีระบบสารสนเทศและ 
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ  
สามารถใช้เป็นเครื่องมือ 
สนับสนุนกระบวนการ 
ด้านบริหารได้ 

2. มีระบบสารสนเทศ 
ที่มีความปลอดภัย 
และมีนโยบายการใช้งาน
สารสนเทศที่ครอบคลุม 
ตามกฎหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สบน.  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
1. โครงการจัดท าระบบการค านวณ

ค่าธรรมเนียมการค้ าประกันและ 
การให้กู้ต่อ 

2. โครงการปรับปรุงและพัฒนา ระบบ
บริหารความเสี่ยงเงินกู้รัฐวิสาหกิจ  
(Risk Model 4) 

3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยงเงินกู้รัฐวิสาหกิจ  
(Risk Model 4) 

4. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนา
ระบบติดตามผลการด าเนิน
โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของประเทศ 

5. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตามภารกิจของ สบน. 

1. พัฒนาระบบและเครื่องมือ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามภารกิจ
ของ สบน. ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ืออ านวย 
ความสะดวกในการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับกลางและสูง 

1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย สามารถให้บริการ
บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอก สบน. 

2. มีระบบช่วยตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับสูง (EIS)  
ที่มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สบน.  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ต่อ) 

โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
6. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเครดิต 
ของรัฐวิสาหกิจ 

7. โครงการระบบส านักงานอัจฉริยะ 
8. โครงการพัฒนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการท างานด้วยระบบ
เทคโนโลยี 

9. โครงการวางระบบเตือนภัย 
ด้านความเสี่ยงทางเครดิตของ
กระทรวงการคลัง (Credit Risk’s 
Early Warning System) 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลด้านหนี้สาธารณะ 
โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนา
ระบบ GFMIS-TR 

2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลาง 
ของ สบน. (PDMO-Information 
Center) 

3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ด้านหนี้สาธารณะ 

1. บูรณาการระบบฐานข้อมูล 
ด้านหนี้สาธารณะให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้าน 
หนี้สาธารณะที่สมบูรณ์และ 
มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของกระทรวงการคลัง 
และให้บริการประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

1. มีระบบฐานข้อมูลกลาง 
ด้านหนี้สาธารณะภายใต้
มาตรฐานข้อมูลเดียวกัน 
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
และมีประสิทธิภาพ 

2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทันสมัยในการรวบรวม
ข้อมูลด้านหนี้สาธารณะ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

1. โครงการจัดอบรม GFMIS-TR 
ให้แก่หน่วยงานภายใน/ภายนอก 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความรู้ (KM) 

3. โครงการอบรมหลักสูตรเพ่ิม
สมรรถนะด้าน ICT ส าหรับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

1. พัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพ
ของบุคลากรให้มีทักษะความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบองค์ความรู้ เพ่ือให้
บุคลากรมีแหล่งลืบค้นข้อมูล 
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การปฏิบัติงาน 

1. มีการฝึกอบรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร
อย่างต่อเนื่อง 

2. มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยในการ
เผยแพร่และจัดเก็บความรู้ 
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6.5 ความสมัพันธ์ของยทุธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และยุทธศาสตร์ที่เกีย่วข้อง 
 

แผนแม่บทไอซีทีของประเทศไทย แผนแม่บทไอซีที ของ กระทรวงการคลัง แผนแม่บทไอซีที ของ สบน. 

วิสัยทัศน์ :  ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา  
(Smart Thailand) ด้วย ICT 

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารด้านการบริการเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาการคลังและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ :  ยกระดับคุณภาพงานบริการ 
ด้านสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICT 
เพ่ือการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างพอเพียง  
ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
และใช้ประโยชน์จากบริการ ICT (Participatory People) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง (Sufficient) และคุ้มค่า 
(Optimal Infrastructure) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตาม
ภารกิจของ สบน. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในแนวทางนวัตกรรม
บริการ และมีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในระดับประเทศ 
และภูมิภาค (Smart Government) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้รองรับการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
ตามภารกิจของ สบน. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ICT ให้เติบโตสดใสมีขีดความสามารถและศักยภาพในการ
แข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับสากลโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรม ICT เชิงสร้างสรรค์ และการใช้ ICT ในธุรกิจ
และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Vibrant Business) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างมาตรฐานระบบฐานข้อมูล
กลางด้านเศรษฐกิจการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
และมาตรฐานข้อมูลด้านหนี้สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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6.6 ตารางยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป้าหมาย : มีวิธีจัดการ พัฒนาปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้มีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัด :  
1.ความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 
2. ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ

เครือข่ายสารสนเทศ 

แผนงาน/โครงการยามยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
๑. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ทดแทน GFMIS-TR 
2. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
3. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเพ่ือรองรับ IPV6 
4. โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจของ สบน.  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เป้าหมาย : เพ่ือพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานตามภารกิจของ สบน. 
ตัวช้ีวัด :  
1. มีระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ที่มปีระสิทธิภาพ 

2. มีระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีความม่ันคง
ปลอดภัยและมีเสถียรภาพในการให้บริการ 

แผนงาน/โครงการยามยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
1. โครงการจัดท าระบบการค านวณค่าธรรมเนียมการค้ าประกันและการให้กู้ต่อ 
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงเงินกู้รัฐวิสาหกิจ (Risk Model 4) 
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงเงินกู้รัฐวิสาหกิจ (Risk Model 5) 
4. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินโครงการ  

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ  
5. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามภารกิจของ สบน. 
6. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเครดิตของรัฐวสิาหกิจ 
7. โครงการระบบส านักงานอัจฉริยะ  
8. โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. โครงการวางระบบเตือนภัยด้านความเสี่ยงทางเครดิตของกระทรวงการคลัง 

(Credit Risk’s Early Warning System) 
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6.6 ตารางยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล 
ด้านหนี้สาธารณะ 

เป้าหมาย : ระบบฐานข้อมูลหนี้สาธารณะ 
ที่ครบถ้วนภายในปีงบประมาณ 2558 
ตัวช้ีวัด :  
1. ฐานข้อมูลหนี้สาธารณะที่ถูกต้อง ครบถ้วน 

และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
2. การด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด

(งบประมาณปี 2558) 

แผนงาน/โครงการยามยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
1. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบ GFMIS-TR 
2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลางของ สบน. (PDMO-Information Center) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป้าหมาย :  
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ สบน.  

ให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
รองรับการปฏิบัติงานของ สบน. 

ตัวช้ีวัด :  
1. มีหลักสูตรการอบรมที่มีประสิทธิภาพ 

และเป็นที่ยอมรับ 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

แผนงาน/โครงการยามยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
1. โครงการจัดอบรม GFMIS-TR ให้แก่หน่วยงานภายใน/ภายนอก 
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ (KM) 
3. โครงการอบรมหลักสูตรเพ่ิมสรรถนะด้าน ICT ส าหรับบุคลากรภายใน

หน่วยงาน 
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6.7 ตารางแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร ์
หน่วยล้านบาท 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
จ านวนงบประมาณตามปีท่ีด าเนินการ งบประมาณรวม 

(ตามโครงการ) 57 58 59 60 61 
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ทดแทน GFMIS-TR 18.4     18.4 
2 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  1.4   10 11.4 
3 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับ IPV6   12.5   12.5 
4 โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    20  20 

งบประมาณรวม (ตามยุทธศาสตร์)  62.3 
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของ สบน. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5 โครงการจัดท าระบบการค านวณค่าธรรมเนียมการค้ าประกันและการให้กู้ต่อ 5.8     5.8 
6 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงเงินกู้รัฐวิสาหกิจ (Risk Model 4) 0.7     0.7 
7 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงเงินกู้รัฐวิสาหกิจ (Risk Model 5) 2     2 

8 
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ  

 15    15 

9 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามภารกิจของ สบน.   5  5 10 
10 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเครดิตของรัฐวิสาหกิจ   15   15 
11 โครงการระบบส านักงานอัจฉริยะ    8.5   8.5 
12 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    5  5 

13 
โครงการวางระบบเตือนภัยด้านความเสี่ยงทางเครดิตของกระทรวงการคลัง 
(Credit Risk’s Early Warning System) 

   20  20 

งบประมาณรวม (ตามยุทธศาสตร์) 82 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
จ านวนงบประมาณตามปีท่ีด าเนินการ งบประมาณรวม 

(ตามโครงการ) 57 58 59 60 61 
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลด้านหนี้สาธารณะ 

14 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบ GFMIS-TR  9.8    9.8 
15 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลางของ สบน. (PDMO – Information Center)   10   10 
16 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านหนี้สาธารณะ     20 20 

งบประมาณรวม (ตามยุทธศาสตร์) 39.8 
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

17 1. โครงการจัดอบรม GFMIS-TR ให้แก่หน่วยงานภายใน/ภายนอก 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 
18 2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)    5  5 
19 3. โครงการอบรมหลักสูตรเพ่ิมสรรถนะด้าน ICT ส าหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน   2 2 2 6 

งบประมาณรวม (ตามยุทธศาสตร์) 13.5 
 

งบประมาณรวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ 197.60 
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6.8  เป้าหมายโดยรวมของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. ปี 2557-2561 
 

1) จัดให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลและระบบงานอย่างเป็นเอกภาพ สร้างฐานข้อมูลให้เป็น 
ที่น่าเชื่อถือของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สบน. ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล สร้างความเป็นปัจจุบัน 
ของข้อมูลเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

2) ยกระดับการให้บริการในลักษณะของ Integrated Service โดยรวบรวมขั้นตอน 
การท างานต่าง ๆ ของ สบน. และกระบวนการท างานอ่ืนร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือความถูกต้อง รวดเร็ว 
และเป็นที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยให้เป็นศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาระดับภูมิภาค 

3) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมั่นคงปลอดภัย เพื่อรองรับ
การเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานในการส่งผ่านข้อมูล 

4) เน้นการให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์  
โดยให้ทั้งความรู้และเผยแพร่ข้อมูลด้านหนี้สาธารณะ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีความสะดวก คล่องตัว
และความรวดเร็วในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล 

5) เน้นการบริหารจัดการหน่วยงานภายใน สบน. อย่างมีประสิทธิภาพทันสมัย โดยปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการภายใน สบน. ให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากข้ึน พัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ 
Online โดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึง (Access) ข้อมูลได้ทั้งจากภายในส านักงานและจากภายนอกส านักงาน 
อย่างปลอดภัยและมีเสถียรภาพ 

6) พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากร เพ่ือให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
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บรรณานุกรม 
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖. (๒๕๔๖). กรุงเทพฯ.  
 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙. 

(๒๕๔๖). กรุงเทพฯ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ. 
 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔. 

(๒๕๕๐). กรุงเทพฯ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ. 
 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖. (๒๕๕๒). 

กรุงเทพฯ. กระทรวงการคลัง. 
 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖. (๒๕๕๒). 

กรุงเทพฯ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 
 
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย. (๒๕๕๔). 

กรุงเทพฯ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 
 
(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑. 

(๒๕๕๗). กรุงเทพฯ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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นิยามศัพท์ 
 
Bank of Thailand Automated High-value Transfer Network (BAHTNET) 

คือ เครือข่ายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือรับ-ส่งค าสั่งโอนเงินและข้อความ
ทางการเงินระหว่างสถาบันที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
Broadband Network 

โครงข่ายการสื่อสารความเร็วสูง ที่สามารถรับส่งข้อมูลจ านวนมากผ่านสื่อใช้สาย เช่น เคเบิลใยแก้ว 
น าแสง สายเคเบิลทีวี สายโทรศัพท์ (DSL) หรือสื่อไร้สาย เช่น 3G และ WiMAX 
 
CIO / CEO 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) เป็นต าแหน่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร ซึ่งหมายรวมถึงการดูแลเกี่ยวกับ
มาตรฐาน กฎเกณฑ์ โครงสร้าง งบประมาณ กระบวนการให้ความรู้ บุคลากรของหน่วยงานสารสนเทศ โดย 
CIO เป็นผู้ให้ค าแนะน าแก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Chief Executive Officer: CEO) เกี่ยวกับการพัฒนา
และน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้การบริหารองค์กรประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ 
(Vision) และเป้าหมายรวมของหน่วยงานที่ก าหนดไว้  
 
Data Center  

หมายถึง ศูนย์ข้อมูลซึ่งเป็นพ้ืนที่ส าหรับใช้จัดวางระบบประมวลผลกลางและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ขององค์กร โดยผู้ใช้งานหรือบริการสารสนเทศต้องเชื่อมต่อมาใช้บริการผ่านระบบเครือข่าย 
 
Government Cloud Service (G-Cloud) 

Cloud Computing คือ รูปแบบของการเข้าถึงระบบเพื่อใช้งานที่สะดวกและหลากหลายตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน ในรูปแบบของการแชร์ทรัพยากร เช่น ส่วนประมวลผล พ้ืนที่ส าหรับเก็บข้อมูล และเครือข่าย 
เป็นต้น รวมทั้งเซอร์วิสอื่นๆ ที่สามารถจัดเตรียมเพ่ือให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และลดภาระการบริหารจัดการ
ของผู้ดูแลระบบให้น้อยที่สุด ความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวเร่ง
ให้ต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการ และบูรณาการบริการภาครัฐสู่ประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น  
ซึ่งเทคโนโลยี Cloud Computing จะเป็นเทคโนโลยีที่มีความส าคัญในการพัฒนาดังกล่าว การน าเทคโนโลยี 
Cloud Computing มาใช้ในการปฏิบัติงานนั้น นับเป็นเรื่องส าคัญและเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศไทย  
แต่ในทางปฏิบัติยังมีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมน้อยมาก เนื่องจากบางหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
ในตัวระบบหรือการท างานของระบบ Cloud Computing อย่างชัดเจนเพียงพอ ในขณะที่บางหน่วยงานอาจจะมี 
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ความกังวลในด้านความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ซึ่งอาจมีข้อมูลบางอย่างที่ต้องการให้รู้  
เฉพาะภายในหน่วยงาน โดยปัจจุบันแต่ละหน่วยงานต่างเป็นผู้จัดเก็บกันเอง และยังไม่มีการก าหนดนโยบาย 
ในเรื่องดังกล่าวที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเพ่ือใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้ รัฐบาลจึงมอบหมายให้ส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ด าเนินการโครงการ Government Cloud เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ 
 
Government Information Network (GIN) 

เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อเครือข่ายสารสนเทศหลายหลายรูปแบบ (Multi-media) 
ของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ระดับกระทรวง ทบวง จนถึงระดับกรม เพ่ือรองรับปริมาณข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ
ในระบบงานของราชการและ/หรือการให้บริการประชาชนครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยเป็นเครือข่ายที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย มั่นคงและเชื่อถือได้ 
 
Information security 

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และระบบสารสนเทศ เพ่ือไม่ให้ข้อมูลถูกขโมย น าไปใช้ เปิดเผย 
หรือท าลาย โดยไม่ได้รับอนุญาต 
 
Information security standard 

มาตรฐานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องหลัก ๆ เช่น การจัดการเรื่อง 
ความปลอดภัย (Security administration) การควบคุมเรื่องรหัสประจ าตัว สิทธิการใช้งาน(User ID and 
Authorization) การควบคุมเรื่องความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ การควบคุมเรื่อง
ระบบงาน การควบคุมเรื่องเครือข่ายและไวรัส เป็นต้น 
 
Network security 

การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและโครงข่าย ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยของข้อมูล 
ระบบข้อมูล และโครงข่ายทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นในโครงข่ายระดับองค์กร หรือระดับประเทศ 
 
Open source software 

ซอฟต์แวร์ซึ่งผู้พัฒนาเปิดเผยต้นฉบับของความคิดที่เขียนเป็นโปรแกรม (Source Code) ให้แก่
สาธารณชนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถน าไปใช้งาน หรือศึกษาพัฒนาต่อยอดซอฟต์แวร์นั้นต่อไปได้
ภายใต้สัญญาอนุญาตที่ผู้พัฒนาก าหนดไว้ ส่งผลให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างสร้างสรรค์ภายใต้
งบประมาณที่จ ากัด 
 
 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561)                           หนา้ที ่58                                                                                                                                                                   
 

Server Consolidation  
หมายถึง การรวมศูนย์การท างานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 
SOA 

Service-Oriented Architecture แนวคิดในการจะออกแบบระบบไอทีให้เป็นระบบเชิงบริการ 
(Service-Oriented) ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้แทนระบบไอทีที่มีสถาปัตยกรรมแบบ Silo-Oriented 
Architecture ซึ่งระบบแบบนี้มีการพัฒนาระบบไอทีในแต่ละระบบต่างเป็นอิสระต่อกัน และใช้เทคโนโลยี 
ที่แตกต่างกัน เช่น Java, .NET, Oracle หรือ SAP เป็นต้น จึงท าให้ยากต่อการเชื่อมต่อ บ ารุงรักษายาก  
มีค่าใช้จ่ายสูง ปรับเปลี่ยนระบบได้ยาก และการพัฒนาระบบใหม่ ๆ เป็นไปด้วยความล่าช้า แนวคิดของ
ระบบ SOA คือ การจัดระบบ Silo-Oriented Architecture ใหม่โดยการสร้างระบบไอทีให้เป็นชั้น ๆ ท าให้
สามารถพัฒนา ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมโปรแกรมใหม่ได้ง่าย 
 
Storage Area Network (SAN)  

หมายถึง ระบบโครงสร้างที่มีการเชื่อมต่อเส้นทางการส่งข้อมูลระหว่างกลุ่มของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
เพ่ือช่วยให้สามารถจัดเก็บและเรียกข้อมูลขนาดใหญ่ หรือข้อมูลปริมาณมากมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย 
และง่ายต่อการบริหารจัดเก็บข้อมูล 
 
SWOT Analysis 

คือการวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส  (Opportunities) และ 
ภัยคุกคาม (Threats) ที่จะมีผลต่อธุรกิจขององค์กร  SWOT เป็นเครื่องมือการวางแผน ก าหนดเลือกกลยุทธ์
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในระดับต่าง ๆ ขององค์กร 
 
Thailand e-Government Interoperability Framework (TH e-GIF) 

การปฏิบัติงานร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Interoperability) คือ ความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างระบบ ICT ที่แตกต่างกันได้อย่างอัตโนมัติ แนวทางบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐด้วยการสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมระหว่างระบบ (TH eGIF) คือ ชุดของ
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาระบบ มาตรฐานกลางการก าหนดด้านชื่อรายการข้อมูล ข้อก าหนดเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานทางเทคนิคที่ก าหนดเป็นมาตรฐานกลางในการเชื่อมโยงระหว่างระบบสารสนเทศ
ที่มีความแตกต่างกัน 
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Virtualization 
หมายถึง เทคโนโลยีส าหรับการจ าลองสภาพแวดล้อมให้เสมือนมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องท างาน 

อยู่ภายในคอมพิวเตอร์เครื่องหลัก 
 
Web Application  

หมายถึง โปรแกรมหรือกลุ่มของโปรแกรมที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชงานในบริการ WWW  
ของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตหรือ เครือขายอินทราเน็ต ที่ใชโปรโตคอล TCP/IP เปนมาตรฐานในการ
สื่อสารขอมูล โดยผูใชงานสามารถ ติดตอสื่อสาร หรือเรียกใชงานโปรแกรม Web-based Application  
ไดโดยใชโปรแกรมเว็บบราวเซอร 
 

     
 


