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บทท่ี 1 บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

ตามค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลง
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้ก าหนดให้เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในนโยบายการ
เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อที่ 6 : การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในประเด็นข้อ 
6.18 “ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้
ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้” และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2559 ได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (แผน Digital Economy, DE) และ (ร่าง) 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (แผน Digital Government, DG) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพ่ือเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของ
หน่วยงาน แทนการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน 2541 ที่ให้ทุกกระทรวง ทบวง และหน่วยงานอิสระ จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ โดยจัดท าแผน 3 ปี และปรับทุกปีตามความเหมาะสมและให้เสนอแผนของหน่วยงานควบคู่ไปกับการขอ
งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจ่ายประจ าทุกปี 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สบน. ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560 โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ของ สบน. ฉบับนี้มีกรอบการก าหนดแนวทางเริ่มจากการวิเคราะห์พันธกิจและยุทธศาสตร์ของ สบน. ในระยะ
ปานกลาง (พ.ศ. 2560 - 2564) แล้วน ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปัจจุบัน และให้เป็นพ้ืนฐานที่ดีต่อการพัฒนาต่อไปในอนาคต โดยน ามาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผน 
และยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐเพ่ือมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ได้แก ่

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
3. แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
4. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 
5. แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 

อย่างไรก็ตาม สบน. ได้น าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 2561) ซึ่งปัจจุบันยังมีผลบังคับใช้อยู่ มาทบทวนและใช้ประกอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สบน. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับนี้ เพ่ือให้แผนมีความต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับแนวนโยบายปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรและสนับสนุนการ
ท างานเชิงรุก การวางแผนเตรียมการและก าหนดกรอบการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในระยะ 5 ปีได้อย่างเหมาะสมต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้ สบน. มีความพร้อมและก้าวทันต่อการปรับตัว

http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422
https://www.ega.or.th/upload/download/file_9fa5ae40143e13a659403388d226efd8.pdf
https://www.ega.or.th/upload/download/file_54655169350f9dd4fa62013d5a08133f.pdf
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เข้าสู่การเป็นหน่วยงานภาครัฐดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับโมเดลการขับเคลื่อนประเทศ Thailand 
4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1.2 วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม พันธกิจ และยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ 

วิสัยทัศน์ 
“บริหารหนี้สาธารณะเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประเทศ อย่างมั่นคง และยั่งยืน” 

ค่ำนิยม 
“โปร่งใส วินัยดี มีเครดิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม” 

พันธกิจ 
“บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ด้วยระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนา
เศรษฐกิจ” 

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสม ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นศูนย์กลาง (Hub) ตลาดตราสารหนี้ใน
ภูมิภาคเอเชีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ระบบข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ปรึกษา ขยายโอกาสไปสู่
ระดับอาเซียน และสามารถบริหารจัดการตนเองได้ 
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กำรวิเครำะห์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้ วัด และกลยุทธ์ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศำสตร์  ของ สบน.  
(จัดท าโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : โครงการศึกษาการจัดท ายุทธศาสตร์ของส านักงานบรหิารหนี้สาธารณะระยะปานกลางและ
ระยะยาว คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสม ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ก าหนด 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงำนรับผิดชอบ กลยุทธ ์

1. จัดหาเงินกู้ให้เพียงพอตาม
ความต้องการเพื่อสนับสนุน
เศรษฐกิจและส่งเสรมิการ
พัฒนาประเทศ 

1.1 ร้อยละของการจัดหาเงินกู้
ได้ครบถ้วนตามความ
ต้องการภายใตต้้นทุนท่ี
เหมาะสมและความเสีย่งท่ี
ก าหนด 

• ส านักนโยบายและ
แผน (สนผ.)  

• ส านักบริหารการ
ระดมทุนโครงการ
ลงทุนภาครัฐ (สบค.)  

• ส านักจัดการหนี้ 1 
(สจน.1)  

• ส านักจัดการหนี้ 2 
(สจน.2) 

• จัดท าและทบทวนแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะใหม้ีความยดืหยุ่น และ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ 

• เพิ่มประสิทธิภาพการกู้เงิน และ
บริหารต้นทุนการกู้เงินให้เหมาะสม 

2. บริหารหนี้สาธารณะและ 
ใช้ประโยชน์จากภาวะตลาด 
ให้มีต้นทุนที่เหมาะสม อยู่ใน
กรอบวินัยการเงินการคลัง
และกรอบความเสี่ยงท่ี
ก าหนด 

2.1 สัดส่วนหน้ีสาธารณะคงค้าง
ต่อ GDP 

2.2 ภาระหนี้ภาครัฐต่อ
ประมาณการรายได้ประจ าป ี

2.3 ความเสี่ยงด้านการปรับ
โครงสร้างหนี ้
• อายุเฉลี่ยของหนี ้
• สัดส่วนหน้ีที่จะครบ
ก าหนดในแต่ละช่วงเวลา
ตามที ่กพน. ก าหนด 

2.4 ความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลีย่น 
•  สัดส่วนหน้ีสาธารณะที่

เป็นเงินตราต่างประเทศ
เทียบกับหนี้สาธารณะ
ทั้งหมด 

• สัดส่วนภาระหนี้
ต่างประเทศเทียบกับ
รายได้จากการส่งออก
สินค้าและบริการ 

2.5 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
• สัดส่วนหนี้อัตราดอกเบี้ย

คงที่ 
• อายุเฉลี่ยของหนี้ท่ีจะต้อง

ปรับอัตราดอกเบี้ย 
• สัดส่วนของหนี้ท่ีจะต้อง

ปรับอัตราดอกเบี้ยใน 1 ปี 

• ส านักพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้ (สพต.) 

• ส านักนโยบายและ
แผน (สนผ.) 

• กลุ่มบรหิารความ
เสี่ยงหน้ีสาธารณะ 
(กบส.)  

• ส านักจัดการหนี้ 1 
(สจน.1) 

•  ส านักจัดการหนี้ 2 
(สจน.2) 

• บริหารจดัการหนี้สาธารณะ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
อยู่ภายในกรอบวินัยการเงิน 
การคลังและกรอบความเสี่ยง 
ที่ก าหนด 

• บริหารและพิจารณากรอบ 
ความเสีย่งด้านหนีส้าธารณะ 
อย่างสม่ าเสมอ 
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงำนรับผิดชอบ กลยุทธ ์

3. สนับสนุนการสร้างความ
เข้มแข็งในการระดมทุนและ
บริหารหนี้ของรัฐวสิาหกิจ 

3.1 ร้อยละการกระจุกตัวของ
หนี้รัฐวิสาหกจิ 

3.2 จ านวนรัฐวสิาหกิจในกลุ่ม
เข้มแข็งจัดท า Rating เพื่อ
เป็นการขยายฐานนักลงทุน 

3.3 ระดับความพึงพอใจของ
รัฐวิสาหกิจต่อ สบน. ในการ
ให้ค าปรึกษาและเป็นพ่ีเลี้ยง 
รวมทั้งการด าเนินการอื่น
เพื่อรองรับการระดมทุนและ
บริหารจดัการหนี้ของ
รัฐวิสาหกิจ 

• ส านักจัดการหนี้ 2 
(สจน.2) 

• สนับสนุนการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเงินมาใช้  
เพื่อพัฒนาและเพิ่มความหลากหลาย
ในรูปแบบการจัดหาเงินกู้รัฐวสิาหกิจ 
ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารความเสี่ยง 

• สนับสนุนการบูรณาการฐานข้อมูล
การติดตามความคืบหน้าโครงการ 
และความเสีย่งทางเครดติของ
รัฐวิสาหกิจ (SOE Credit Risk) 

• ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การ
ให้ค าปรึกษาและการเป็น 
พี่เลี้ยงเพื่อให้ค าแนะน าด้าน 
การบริหารหนี ้

4. บริหารการช าระหนี้ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ผลักดันการเพิ่มงบช าระหนี ้
ให้มากข้ึนและสอดคล้องกับ
การก่อหนี้ท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อ 
สร้างความยั่งยืนทางการ
คลัง 

4.1 ร้อยละของการบริหาร 
งบช าระหนี ้

4.2 ร้อยละของการช าระหนี้ท่ี
ครบถ้วน ถูกต้อง และตรง
เวลา 

• ส านักบริหารการ 
ช าระหนี้ (สบช.) 

• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
การช าระหนี ้

• สร้างทีมงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและ
ปฏิบัติงานเชิงรุก 

• พัฒนาข้อมูลการช าระหนี้ให้
ครบถ้วน สมบรูณ์ และเป็นปจัจุบนั 
และรองรับการพัฒนาไปสู่ระบบ
เตือนภัยด้านการบริหารการช าระ
หนี้ (Early Warning System) 

• ผลักดันการเพิ่มงบประมาณในการ
ช าระหนี้ เพิ่มแหล่งเงินและช่องทาง
เพื่อน ามาช าระหนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นศูนย์กลาง (Hub) ตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชีย 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงำนรับผิดชอบ กลยุทธ ์
1. ตลาดตราสารหนีไ้ทยเป็น

แหล่งระดมทุนหลักของ
รัฐบาลอย่างยั่งยืน 

 

1.1 Size ของตลาดตราสารหนี้
รัฐบาล (ปรมิาณ) 

 
 
 
1.2 สัดส่วนของการระดมทุน

ผ่านตลาดตราสารหนีเ้ทียบ
กับการระดมทุนทั้งหมด 

 
1.3 ความเหมาะสมของขนาด

ต่อรุ่น 

• ส านักพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้ (สพต.) 

• ส านักจัดการหนี้ 1 
(สจน.1) 

 
• ส านักพัฒนาตลาด 

ตราสารหนี้ (สพต.) 
 
 
• ส านักพัฒนาตลาด 

ตราสารหนี้ (สพต.) 

• ระดมทุนและบริหารหนี้ผ่าน 
ตลาดตราสารหนี้อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ พัฒนาเครื่องมือและ
ธุรกรรมตราสารหนี้และโครงสร้าง
พื้นฐานของตลาดตราสารหนี ้

• ขยายฐานนักลงทุนในประเทศ 

2. ตลาดตราสารหนีไ้ทยเป็น
ศูนย์กลางตลาดตราสารหนี ้
ในภูมิภาคเอเชีย 

2.1 จ านวนของ International 
Index ที่ตราสารหนี้ของ
รัฐบาลได้บรรจุอยู ่

• ส านักพัฒนาตลาด 
ตราสารหนี้ (สพต.) 

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาด 
ตราสารหนี้ไทย และความเช่ือมโยง
กับตลาดตราสารหนี้ระหว่างประเทศ 
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงำนรับผิดชอบ กลยุทธ ์
 2.2 Size ของตลาดตราสารหนี้

ที่ออกโดยนิติบุคคล
ต่างประเทศ (ปรมิาณ) 

 

• สร้างบทบาทน าในฐานะผู้ระดมทนุท่ี
แข็งแกร่งในระดับนานาชาติ 
(Active Player) 

• สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาตลาดและ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการ
เป็นศูนย์กลางตลาดตราสารหนี ้

• ทบทวนแนวทางการออกตราสารหนี้
ในต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงำนรับผิดชอบ กลยุทธ ์
1. วิเคราะห์และบรหิารจดัการ

โครงการเงินกู้ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.1 ร้อยละความส าเรจ็ของ
โครงการเงินกู้ท่ีได้มีการ
วิเคราะห์และบริหารจัดการ
ตามขั้นตอนและ
กระบวนการที่ก าหนด 

1.2 ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินกู้
เมื่อเปรยีบเทียบกับแผนงาน 

• ส านักบริหารการ 
ระดมทุนโครงการ
ลงทุนภาครัฐ (สบค.) 

 
 
• ส านักบริหารและ

ประเมินผลโครงการ
ลงทุนภาครัฐ (สบป.) 

• วิเคราะห์ และบริหารโครงการเงินกู้
ให้เป็นไปตามแผนงานและเปา้หมาย
ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ (แผน
ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ/แผน 
5 ปี ของ สบน.) 

2. ติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการ
เงินกู้เพื่อให้โครงการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ 
เป็นแนวทางในการด าเนิน
โครงการในอนาคต 

 

2.1 สัดส่วนโครงการเงินกู้/
สัญญาเงินกู้ที่ไดร้ับการ
ติดตาม 

2.2 สัดส่วนโครงการเงินกู้/
สัญญาเงินกู้ที่ไดร้ับการ
ประเมินผลตามแผนงานท่ี
ก าหนด 

 

• ส านักบริหารและ
ประเมินผลโครงการ
ลงทุนภาครัฐ (สบป.)  

• ส านักนโยบายและ
แผน (สนผ.) 

• ส านักจัดการหนี้ 1 
(สจน.1)  

• ส านักจัดการหนี้ 2 
(สจน.2) 

• ติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ ของโครงการ
ลงทุนภาครัฐเพื่อสร้างความยั่งยืนใน
การด าเนินโครงการและการบรหิาร
หนี้สาธารณะ 

• พัฒนาแนวทางในการติดตาม และ
ประเมินผลโครงการ รวมทั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ระบบข้อมูลและเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมองค์กรสู่ความเป็นลิศ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงำนรับผิดชอบ กลยุทธ ์

1. ทรัพยากรบุคคลมีความรู้
ความสามารถเท่าทัน 
การเปลีย่นแปลง มีความ
ผูกพันต่อองค์กร และมี
วัฒนธรรมที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิ
โดยตระหนักถึงคณุธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 

1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ม ี
ผลการประเมินการปฏิบตัิ
ราชการรายบุคลากรใน 
ระดับดีเด่น 

1.2 ผลการส ารวจความผูกพัน
ของบุคลากร 

1.3 อัตราการหมุนเวียนของ
บุคลากร (Employee 
Turnover Rate) 

• ส านักงานเลขานุการ
กรม 

 

• เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้เท่าทันตอ่
การเปลีย่นแปลงในอนาคต และมี
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

• พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

• ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และ
เสรมิสร้างความผูกพันของบุคลากร
ต่อองค์กร 
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงำนรับผิดชอบ กลยุทธ ์

2. มีโครงสรา้งองค์กร 
ระบบงาน ท่ีมีความชัดเจน  
มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และภารกิจขององค์กร โดย
ยึดหลักความโปร่งใสและ
ธรรมาภิบาลในการ
ด าเนินงาน 

 

2.1 ได้รบัรางวัลคณุภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ  
(รายหมวด) ภายในปี 2564 

 
 
 
2.2 คะแนนผลการประเมิน 

ค ารับรองการปฏิบัตริาชการ
ของ สบน. 

 
 
2.3 ผลการประเมินคณุธรรม

และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency 
Assessment - ITA) ของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

 

• กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร (กพร.)   

• ทุกหน่วยงานใน 
สบน.  

 
 
• กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร (กพร.)   
• ทุกหน่วยงานใน 

สบน.  
 
• ส านักงานเลขานุการ

กรม 
• ทุกหน่วยงานใน 

สบน. 
 
 

• พัฒนาองค์กรให้มีระบบงานและ
โครงสร้าง วัฒนธรรมองค์กรที่
ชัดเจน โปร่งใส มีความเหมาะสม
และสนบัสนุนเปา้หมายทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

• ปรับปรุง พัฒนางานด้านกฎหมาย 
และงานด้านนติิกรรมสญัญาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ 
กลยุทธ์ขององค์กร 

• พัฒนาระบบในการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต สร้าง 
ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 

• ประชาสมัพันธ์ สร้างการรับรู้ใน
บทบาทหน้าท่ี ภารกิจ และผลงาน
ของส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ
ให้เป็นท่ีรับรู้แก่หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องและประชาชน 
อย่างต่อเนื่อง 

3. มีฐานข้อมูลหนี้สาธารณะ
และฐานข้อมลูที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของสบน. ที่
ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ขององค์กร สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.1 ระดับความส าเร็จของการ
จัดท ารายงานข้อมลู 
หนี้สาธารณะภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

• ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศทส.)  

• ทุกส านัก ศูนย์ กลุ่ม 
 

• พัฒนาระบบข้อมูลสารสนทศที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
หนี้สาธารณะและฐานข้อมลูที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของสบน.  
ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง  
มีการบูรณาการเช่ือมโยงหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

4. มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเหมาะสม มีความมั่นคง 
ปลอดภัย และมีเสถยีรภาพ  
มาใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอย่างเตม็
ศักยภาพ 

 

4.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร สบน. ต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2 ความพึงพอใจของ
บุคคลภายนอกต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คุณภาพของฐานข้อมูล 
สบน. 

• ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศทส.)   

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
องค์กร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ปรึกษา ขยายโอกาสไปสู่ระดับอาเซียน 
และสามารถบริหารจัดการตนเองได้ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงำนรับผิดชอบ กลยุทธ ์

1. พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
ให้เป็นศูนย์กลางข้อมลู 
ที่ปรึกษา ขยายโอกาสไปสู่
ระดับอาเซียน 

 

1.1 ระดับความครบถ้วน 
ถูกต้อง และสมบรูณ์ของ
ฐานข้อมูลที่ปรึกษา 

1.2 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษาไทยดา้นการจด ต่อ 
เพิ่มเตมิผลงานท่ีปรึกษา 

 

• ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา • พัฒนาคุณภาพการบริการของศูนย์
ข้อมูลที่ปรึกษา โดยน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ใน
การให้บริการ 

• พัฒนาระบบงานในการปฏิบตัิงาน
และให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษา 

• พัฒนาขีดความสามารถท่ีปรึกษา
ไทยให้มีศักยภาพเพิ่มมากข้ึน 

• พัฒนาฐานข้อมูลที่ปรึกษา  
ด้านสาขาความเช่ียวชาญของ 
ที่ปรึกษา ระดับของที่ปรึกษา  
กลุ่มที่ปรึกษาต่างประเทศ  
ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และ
สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน
ของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ 
ส่วนเสยี 

• เชื่อมโยงระบบ Web Service  
กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสามารถ
บริหารจดัการตนเองได ้

2.1 ความส าเร็จในการ
ขับเคลื่อนการแกไ้ข
กฎหมายเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษา 

• ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
 

• ปรับโครงสร้างศูนย์ข้อมลูที่ปรึกษา 
เพื่อยกระดับการบรหิารจดัการ 

• การ Outsource ให้หน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาด าเนินงานในงาน
บริการเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ 

• การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการให้มีความเหมาะสม 
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1.3 โครงสร้ำงส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ 

ภาพที ่1.1 โครงสร้างส่วนราชการภายในส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 

โดยมีภำรกิจหลักของหน่วยงำนภำยใน สบน. โดยสรุปดังนี้ 

1. ส ำนักจัดกำรหนี้ 1 (สจน. 1) มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาล กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอ่ืนที่รัฐบาลมีนโยบาย
จัดหาเงินกู้ให้และมิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ (เช่น มหาวิทยาลัย) มีภารกิจหลัก
ดังต่อไปนี้ 

 ด าเนินการเกี่ยวกับการกู้เงิน การค้ าประกัน และการให้กู้ต่อส าหรับโครงการเงินกู้ในประเทศ
และต่างประเทศ (หลักการ : การวิเคราะห์ให้ สนผ. เป็นผู้ด าเนินการ / การเข้าตลาด : สจน. 1 /
สจน.2 เป็นผู้ด าเนินการ) 
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 ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะและความเสี่ยงจากเงินกู้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 ก าหนดแผนและกลยุทธ์ในการระดมเงิน การก่อหนี้ และการให้กู้ต่อ (สพต. ด าเนินการ  
ร่วมกับ สจน. 1) มาตรา (9) ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ ก าหนดแผนและกลยุทธ์ในการ
ระดมเงินและการด าเนินการกู้เพ่ือบริหารเงินคงคลัง (สพต. ด าเนินการร่วมกับ สจน. 1) 

 ก าหนดหลักเกณฑ์การก่อหนี้และการให้กู้ต่อ (สนผ. เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ / สจน. 1 และ 
สจน. 2 เป็นผู้ปฏิบัติ) 

 ติดตามและประเมินภาวะตลาดเงินทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งฐานะการเงินการ
คลัง 

 ด าเนินการเกี่ยวกับการซื้อคืนหรือไถ่ถอนตราสารหนี้ 
 ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการบริหารหนี้สาธารณะแก่หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนการระดมเงิน แผนการกู้เงินเพ่ือพัฒนา

ตลาดตราสารหนี้ และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
 ก าหนดแผนและกลยุทธ์ในการระดมเงินและการด าเนินการกู้เพ่ือบริหารเงินคงคลัง 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
2. ส ำนักจัดกำรหนี้ 2 (สจน. 2) 

 ด าเนินการเกี่ยวกับจัดหาเงินกู้ การค้ าประกัน และการให้กู้ต่อส าหรับโครงการเงินกู้ในประเทศ 
และต่างประเทศ (รวมทั้งเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น เงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น) 

 ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะและความเสี่ยงจากเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ 
ของรัฐวิสาหกิจ 

 ก าหนดแผนและกลยุทธ์ในการระดมเงิน การก่อหนี้ และการให้กู้ต่อ 
 ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดหาเงินกู้ในประเทศ ต่างประเทศ และการให้กู้ต่อ 
 จัดระดับความน่าเชื่อถือ (Credit Scoring) ของรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ รวมทั้ง

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ าประกัน การให้กู้ต่อ และการช าระหนี้แทน 
 ติดตามและประเมินภาวะตลาดเงินทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งฐานะการเงินของ

รัฐวิสาหกิจ 
 ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการบริหารและจัดการหนี้แก่รัฐวิสาหกิจ 
 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนการระดมเงินและแผนการบริหารหนี้

สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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3. ส ำนักพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ (สพต.) 
 ก าหนดนโยบายและแนวทางในการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 

และก าหนดแผนและกลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ แผนการออกตราสาร
หนี้ แผนการซื้อคืนหรือไถ่ถอนตราสารหนี้ (ชดเชยการขาดดุล/ FIDF) 

 ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารและจัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้
สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

 ศึกษาและวิเคราะห์ภาวะตลาดตราสารหนี้ เครื่องมือทางการเงินต่างๆ และสถานะเศรษฐกิจ
การเงินการคลังของประเทศในภาพรวม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
รวมทั้งความเหมาะสมในการกู้เงินที่เอ้ือต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 

 ศึกษา วิจัย และพัฒนาตราสารหนี้และการน าเครื่องมือทางการเงินมาใช้ เพ่ือให้การระดมทุน
ของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตราสารหนี้และการพัฒนาตลาดพันธบัตร
เอเชีย 

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

4. ส ำนักบริหำรกำรระดมทุนโครงกำรลงทุนภำครัฐ (สบค.) 
 พิจารณาความเหมาะสมของการระดมทุนส าหรับโครงการลงทุนของภาครัฐโดยศึกษาและ

วิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ รวมทั้งศึกษาเพ่ือก าหนดแนว
ทางการระดมทุนในโครงการลงทุนของภาครัฐ (สบค. วิเคราะห์โครงการทั้งโครงการเงินกู้ใน
ประเทศและต่างประเทศ เสนอความเห็นเข้า ครม. รวมทั้งติดตามผลความคืบหน้า / สจน. 1 
สจน. 2 ด าเนินการเจรจาและกู้เงินหลัง ครม. อนุมัติ) 

 ศึกษา เสนอแนะ หรือจัดท าแผนการบริหารจัดการด้านการเงินส าหรับโครงการลงทุนของ
ภาครัฐที่เป็นการก่อหนี้สาธารณะ 

 ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการระดมเงินทุนหรือจัดหาแหล่งเงินทุน ส าหรับโครงการ
ลงทุนของภาครัฐ 

 เร่งรัดและติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการลงทุนของภาครัฐที่เป็น
การก่อหนี้สาธารณะให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่ก าหนด 

 ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการพิจารณาความเหมาะสมและจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการลงทุนภาครัฐ และแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการลงทุนของภาครัฐ
ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ 

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย (ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการและติดตามการใช้เงินกู้ SAL เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะท่ี 2 (SP2) วงเงิน 240 ล้านบาท) 
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5. ส ำนักนโยบำยและแผน (สนผ.) 
 ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับสถานะหนี้สาธารณะและหนี้ของประเทศในภาพรวม 
 เสนอแนะกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารหนี้สาธารณะและการบริหารความเสี่ยงของ

หนี้สาธารณะ (งานด้านบริหารหนี้และบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหนี้ภาครัฐ) 

 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ และจัดท า
รายงานการกู้เงินและการค้ าประกัน รวมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะและผลการด าเนินงาน
ต่างๆ เพื่อเสนอต่อรัฐบาลและรัฐสภา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 จัดท าหลักเกณฑ์การค้ าประกันและการให้กู้ต่อ (ด าเนินการแล้ว) รวมทั้งแนวทางการประเมิน
ระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนก าหนดค่าธรรมเนียมในการค้ าประกันและการให้กู้ต่อ (สจน. 2) 

 ประสานกับรัฐบาลต่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ สถาบันการเงิน และนักลงทุน เพ่ือจัดหาแหล่งเงินกู้ 

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย (งานวิจัยและงานวิชาการของ สบน. ในภาพรวม) 

6. ส ำนักบริหำรและประเมินผลโครงกำรลงทุนภำครัฐ (สบป.) 
 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการบริหารโครงการลงทุนภาครัฐเพ่ือจัดท ากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์

การบริหารโครงการลงทุนภาครัฐและคู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งหน่วยงานเจ้าของโครงการลงทุนภาครัฐมีแนวทางปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

 จัดท ากรอบการติดตามผลการด าเนินโครงการลงทุนภาครัฐ และก าหนดแนวทางในการติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งก าหนดแนวทางและขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุน
ภาครัฐ รวมทั้งเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลโครงการเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทาง
ปฏิบัติและมีข้อผูกพันในการติดตามและประเมินผลโครงการในทิศทางเดียวกัน 

 บริหารจัดการเงินกู้ โดยติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบสารสนเทศและให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการในกรณีที่มีปัญหา รวมทั้ง
พิจารณาความเหมาะสมค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

 จัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ และรูปแบบการระดมทุนรายปีที่สอดคล้องกับแผนการลงทุน
โครงการลงทุนภาครัฐ และเบิกจ่ายเงินกู้ให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการให้สอดคล้องกับแผน
ด าเนินโครงการและแผนการเบิกจ่ายเงินที่ก าหนด 

 ติดตามและประเมิลผลการด าเนินโครงการลงทุนภาครัฐ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบการติดตามโครงการที่ก าหนด 

 พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์แผนการบริหารโครงการ ให้ค าแนะน า ปรึกษา แก้ไขปัญหา 
ส าหรับการด าเนินโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ต่อ รวมทั้งก าหนดแนวทางและขั้นตอนให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดเตรียมโครงการ และจัดท าหลักเกณฑ์และกรอบในการติดตาม
ประเมินผลโครงการในสาขาเศรษฐกิจและสังคม 

 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละขั้นตอนการบริหาร
โครงการลงทุนภาครัฐ และเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และ/หรือข้อมูลของ
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หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก ากับการบริหารจัดการฐานข้อมูลการบริหารโครงการลงทุน
ภาครัฐและประเมินผลโครงการให้สามารถจัดเก็บและตรวจสอบผลส าเร็จของโครงการ 

 ออกแบบรูปแบบการรายงานผลการติดตามประเมินผล และจัดให้มีระบบ Early Warning 
System รวมทั้งจัดท ารายงานสรุปความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ 

 ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

7. ส ำนักบริหำรกำรช ำระหนี้ (สบช.) 
 วิเคราะห์ภาระหนี้ของรัฐบาลที่กระทรวงการคลังช าระ เพ่ือจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

เพ่ือช าระหนี้ของรัฐบาล 
 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริหารงบ

ช าระหนี้ของรัฐบาลเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ของรัฐบาล 
 ด าเนินการช าระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามก าหนดเวลา 
 ก ากับและติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการช าระหนี้ของรัฐบาล รวมทั้งความ

เคลื่อนไหวของสถานะหนี้ของรัฐบาลที่กระทรวงการคลังช าระ 
 บริหารจัดการเงินกู้ที่เป็นเงินนอกงบประมาณและกองทุนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 วิเคราะห์ ติดตาม ก ากับ และดูแลการช าระหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุน

เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) 
 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล เงินกู้ที่เป็นเงิน

นอกงบประมาณ เงินกู้ FIDF และกองทุนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย (มอบหมายเงินกู้ SAL ยกเว้น SAL ที่จัดสรรตามโครงการ SP2 วงเงิน 240 ล้าน
บาท มอบหมายให้ สบค.) 

8. ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (สลก.) มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของส านักงานและราชการที่มิได้
แยกให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  

 ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงาน 
 ด าเนินการเกี่ยวกับการช่วยอ านวยการ และงานเลขานุการของส านักงาน 
 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของส านักงาน 
 ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะของส านักงาน 
 จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของส านักงาน 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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9. ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) 
 จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานให้สอดคล้องกับ

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงการคลัง 
 วางแผน พัฒนา และจัดให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพ่ือน ามาใช้ในการ

บริหารการปฏิบัติงานภายในส านักงานและให้บริการประชาชน 
 วิเคราะห์ ประมวลผล ปรับปรุง ตรวจสอบ และเผยแพร่ข้อมูลหนี้สาธารณะและข้อมูลของ

ส านักงาน 
 ก ากับดูแลและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน 
 เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรของส านักงานให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

10. ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำ (ศท.) 
 บริหารศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษา 
 ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็น

มาตรฐานสากล 
 ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษา รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบ

ข้อมูลของที่ปรึกษาที่ขอขึ้น/ต่อ/เพิกถอนทะเบียน เพ่ิมเติมผลงาน และปรับปรุงสถานะเพ่ือให้
การด าเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษา รวมทั้งการให้รายชื่อที่
ปรึกษา 

 ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งพิจารณา
ทบทวนหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

 พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ปรึกษาให้รองรับกับหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษา 
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา 
 ให้ความรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนที่ปรึกษาเพ่ือให้แข่งขันได้ในระดับภูมิภาค 
 ให้ค าปรึกษา แนะน า สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 

และหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาให้แก่ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 14 

11. กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (กพร.) ท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มี
ประสิทธิภาพคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการส านักบริหารหนี้สาธารณะ โดยมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

 เสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบราชการภายในส านักงาน 

 ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในส านักงาน 
 ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และ

หน่วยงานในสังกัดส านักงาน 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย (การจัดท าแผนยุทธศาสตร์) 

12. กลุ่มตรวจสอบภำยใน (กตส.) ท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในส านักงาน และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดย
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 เสนอแนะความเห็น และให้ค าปรึกษาข้อหารือทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

 ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
หนี้สาธารณะ รวมทั้งศึกษา พิจารณา ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายและแผนเกี่ยวกับหนี้สาธารณะของประเทศ 

 ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา ตลอดจนยกร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร  
หนี้สาธารณะ งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืน  
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

13. กลุ่มกฎหมำย (กม.) ท าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงาน โดยรับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 เสนอแนะความเห็น และให้ค าปรึกษาข้อหารือทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

 ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
หนี้สาธารณะ รวมทั้งศึกษา พิจารณา ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายและแผนเกี่ยวกับหนี้สาธารณะของประเทศ 

 ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา ตลอดจนยกร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
หนี้สาธารณะ งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืน  
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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14. กลุ่มบริหำรควำมเสี่ยงหนี้สำธำรณะ (กบส.) 

 1. งานด้านก าหนดนโยบายการบริหารหนี้และบริหารความเสี่ยง 
(1)  วางแผนการบริหารความเสี่ยงหนี้ภาครัฐ จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ

เสนอแนะวิธีการ/เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหนี้ภาครัฐและ
คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะให้ความเห็นชอบตามล าดับ 

(2)  วิเคราะห์ เสนอแนะกลยุทธ์ ก าหนดแนวทางและเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงหนี้
ภาครัฐที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง 

(3)  ติดตามความเคลื่อนไหวของภาระเศรษฐกิจ ตลาดการเงินและฐานะการเงินการคลัง 
ของประเทศ และน ามาใช้วิเคราะห์และประเมินผลกระทบและความเสี่ยงต่อ Portfolio หนี้สาธารณะ พร้อมกับ
เสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

(4)  ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงหนี้ภาครัฐของประเทศอ่ืนๆ 
เพ่ือน ามาใช้เสนอแนะ จัดท า และพัฒนานโยบายการบริหารความเสี่ยงหนี้ภาครัฐและใช้เป็นหลักเกณฑ์การ
บริหารหนี้และความเสี่ยงของ สบน. ที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น 

(5)  ชี้แจงและท าความเข้าใจกับทุกส่วนงานเกี่ยวกับเหตุผลและความจ าเป็นของการวางแผน 
การบริหารความเสี่ยงในแต่ละปีงบประมาณ 

(6)  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภาครัฐ 
 2. งานด้านการก าหนด Portfolio Benchmark 

(1)  เสนอแนะการก าหนด Portfolio Benchmark ที่ชัดเจนและให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
รวมทั้งติดตามและทบทวนกรอบดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

(2)  พัฒนาแบบจ าลองการบริหารความเสี่ยง (Risk Model) ดัชนีเตือนภัย (Early Warning 
System) และเครื่องมือการประเมินต้นทุนและความเสี่ยงให้รองรับการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน 

(3)  จัดท าการประมาณการหนี้สาธารณะและภาระหนี้ในอนาคต 
(4)  ศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการออกตราสารในรูปแบบต่างๆ ของ สบน. (Porduct 

Risk) ผลกระทบทีอ่าจมีต่อ Portfolio หนี้สาธารณะ และศึกษาแนวทางบริหารความเสี่ยงที่รองรับ และน าเสนอ
กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงจาก Product Risk 

(5)  ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก การประเมิน และการเพิกถอนสถาบันการเงินที่ต้องการ 
เป็นคู่สัญญากับกระทรวงการคลังในการท าธุรกรรมปิดความเสี่ยง 

(6)  ด าเนินการเจรจาสัญญา ISDA และสัญญาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการท าธุรกรรม 
ปิดความเสี่ยงหนี้ภาครัฐ 

 3. งานด้านงานตรวจสอบ ก ากับ วิเคราะห์ และติดตาม (Monitoring and Compliance) 
(1)  จัดท ารายงานต้นทุน ฐาะการคลัง และรายงานความเสี่ยงหนี้ภาครัฐรายเดือน/รายไตร

มาส และรายปี รวมทั้งรายงานความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่อาจจะผลกระทบต่อ Portfolio เพ่ือไว้ใช้วิเคราะห์ ประเมิน
และปรับปรุง Portfolio Benchmark ของหนี้สาธารณะ 

(2)  จัดท ารายงานการเวิคราะห์และประเมินผลกระทบต่อ Portfilo หนี้สาธารณะ จากการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดเงินของไทย ของโลก นโยบายเศรษฐกิจการเงินและการคลังที่จะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือน ามาใช้จัดท ารายงานและใช้ในการประเมินความเสี่ยงของ 
Portfolio หนี้สาธารณะ 
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(3)  ก ากับและติดตามการด าเนินการของส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง (Portfolio Benchmark) ให้สอดคล้องกับนโยบาย และให้เป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงพร้อม
ทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินการและผลการบริหารความเสี่ยงในแต่ละปีงบประมาณ และเสนอแนะแนว
ทางการแกไ้ขในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ 

(4)  ติดตามความเสี่ยงและจัดท ารายงานวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงสถาบันการเงินที่เป็น
คู่สัญญา ISDA กับกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารหากคู่สัญญานั้นมีความเสี่ยงมากขึ้น 
จนไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

(5)  ก ากับและติดตามความเสี่ยงด้านการช าระหนี้และเสนอแนะวิธีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่เกิดจาก Financial Operation ของ สบน. 
 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานบรหิารหนี้สาธารณะ  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
17 

บทท่ี 2  นโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานและการให้บริการภาครัฐ 

เพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาภาครัฐ หลายแผน/นโยบาย ได้เป้าหมายหลักหรือกรอบยุทธศาสตร์ที่มุ่งเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันก้าวทันโลกด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
การผลิตและการบริการ สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัลด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม 
มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล ตลอดจนปฏิรูปกระบวนทัศน์
การท างานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยกันทั้งสิ้น เช่นเดียวกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่ได้รับ
การจัดท าขึ้นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทเชิงดิจิทัลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  โดยนโยบาย แผน และ
ยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐไทยเพ่ือมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้น ได้แก ่

 2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ ยุทธศาสตร์
ประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารให้ความส าคัญกับนโยบายรัฐบาลเป็นหลัก 
ส่งผลท าให้การด าเนินนโยบายในการพัฒนาประเทศจึงขาดความต่อเนื่อง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ด้วยเหตุนี้ 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี จึงได้ถูกริเริ่มจัดท าขึ้น เพ่ือใช้ก าหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศในระยะยาว 
ให้มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกท่ีมีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ภาพที ่2.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

 
ที่มา : รวมรวมจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง มีกรอบแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ   
ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถช่วยส่งเสริมการด าเนินงานตามกรอบดังกล่าวได้  

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีกรอบแนวทางการด าเนินงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประเด็นการพัฒนา 
ภาคการผลิตและบริการ ประเด็นการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น  

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีกรอบแนวทางการด าเนินงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นการยกระดับ
การศึกษาและเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ประเด็นการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี เป็นต้น  

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม มีกรอบแนวทาง 
การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจและสังคม ประเด็นพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ ประเด็นการมีสภาพแวดล้อม
และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย เป็นต้น  

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกรอบ
แนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  ได้แก่ ประเด็นการวางระบบบริหารจัดการน้ า 
ให้มีประสิทธิภาพ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ประเด็นการพัฒนาและใช้พลังงาน 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีกรอบแนวทาง 
การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
ประเด็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประเด็นการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ประเด็นการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ และประเด็นการปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้รายจ่ายของรัฐ 
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 2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  มีการน ากรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีมาพิจารณาร่วมกับกรอบแนวคิดการพัฒนาในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 10 ประเด็น ดังต่อไปนี้  

ภาพที ่2.2 ยุทธศาสตร์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 

 ที่มา : รวมรวมจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชากรไทย โดยเฉพาะในแง่การศึกษา ทักษะ การด ารงชีวิต สุขภาพและการสาธารณสุข และ
การบ่มเพาะให้เป็นพลเมืองที่ด ี 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน และเพ่ิมโอกาสในการ เข้าถึงบริการพ้ืนฐานของภาครัฐ  

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมี เป้าหมาย
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการคลังและภาคการเงิน  พัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของ 
ภาคการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ภาคบริการ และภาคการท่องเที่ยว  

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายหลัก
ในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การจัดท านโยบายการบริการจัดการน้ า การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีดี การลดมลภาวะ การจัดการขยะมูลฝอยและของอันตราย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
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5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง โดยเป้าหมายหลักเพ่ือป้องกัน และแก้ไขภัยคุกคามทั้งในและ
นอกประเทศ รวมไปถึงปัญหาภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์  

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมมาภิบาลใน สังคมไทย 
โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการภายในของหน่วยงานภาครัฐ และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ของภาครัฐ  

7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยเป้าหมายหลักเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่างๆ ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ การพัฒนาด้านพลังงาน 
การพัฒนาระบบการประปา และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  

8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือเพ่ิม
จ านวนบุคลากรที่มีความสามารถในการศึกษาพัฒนา วิจัย และคิดค้นนวัตกรรมในเทคโนโลยีชนิดใหม่ๆ  
และให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดหาเงินทุน และผลักดันความรู้ที่ได้สู่การปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
การผลิตและการบริการของอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ 

9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือพัฒนา
แหล่งรายได้หลักของพ้ืนที่ต่างๆ ในประเทศ โดยเฉพาะในภาคการเกษตร และการท่องเที่ยว 

10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค โดยมีเป้าหมายหลัก 
เพ่ือก าหนดกรอบการด าเนินงานการต่างประเทศของประเทศไทย ทั้งในด้านการพัฒนาภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน และเป็นประเทศศูนย์กลางการกระจายความเจริญ มีบทบาทเป็นผู้น าทั้งในด้านโลจิสติกส์ การค้า 
การบริการ และการลงทุน 

 

 2.3 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในการจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมขึ้น เพ่ือเป็นหนึ่งในแผนการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามภูมิทัศน์ดิจิทัล
ของประเทศไทย (Digital Landscape) ที่ก าหนดเอาไว้ 4 ระยะ (ภาพที ่2.3) ดังนี้ 

1) ระยะที่ 1 : Digital Foundation  ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานรากในการพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล โดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 

2) ระยะที่ 2 : Digital Thailand I: Inclusion ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ โดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 5 ปี 

3) ระยะที่ 3 : Digital Thailand II: Full Transformation ประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 
ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพโดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายใน
ระยะเวลา 10 ปี 

4) ระยะที่ 4 : Global Digital Leadership ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายใน
ระยะเวลา 20 ปี  
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ภาพที ่2.3 ภูมิทัศน์ดิจิทลัของไทย (Thailand Digital Landscape) ในระยะเวลา 20 ปี

 

  ที่มา : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นแผนการด าเนินงานระยะ 20 ปี ได้มีการก าหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไว้ด้วยกัน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ภาพที ่2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 

 

ที่มา : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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 2.4 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้จัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทยขึ้น เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศให้มีความชัดเจน สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงานรัฐ 
และมีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์กรอบการพัฒนาและแผนการด าเนินงาน (Roadmap) ของประเทศ เพ่ือยกระดับ
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลในระยะที่ 1 หรือแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2561 สรอ. ได้จัดท า
แผนครอบคลุมแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐทั้งหมด 18 ด้าน ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ภาพที่ 2.5 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ 18 ด้าน จ าแนกตาม 4 ยุทธศาสตร์ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 

 

ที่มา: ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 

ปัจจุบันได้มีการจัดท าร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะที่ 2 ต่อเนื่องจากการจัดท าแผนในระยะที่ 1 
โดยเพิ่มความครอบคลุมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐอีก 8 ด้าน รวมทั้งสองระยะเป็น 26 ด้าน ได้แก่  
(1) สวัสดิการประชาชน (2) การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน (3) การศึกษา (4) การสาธารณสุข (5) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพภาคการเกษตร (6) การท่องเที่ยว (7) การลงทุน (8) การค้า (น าเข้า ส่งออก) (9) วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (10) ภาษีและรายได้ (11) การคมนาคม (12) สาธารณูปโภค (13) ความปลอดภัยสาธารณะ 
(14) การบริหารจัดการชายแดน (15) การป้องกันภัยธรรมชาติ (16) การจัดการในภาวะวิกฤต (17) การเงินและ
การใช้จ่าย (18) การจัดซื้อจัดจ้าง (19) การบริหารสินทรัพย์ (20) ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน  
(21) การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ (22) การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ (23) การให้ข้อมูล (24) การรับฟัง
ความคิดเห็น (25) โครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล และ (26) การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ  และได้มีการ
จัดท าความสอดคล้องระหว่างทิศทางของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ. 2558 ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยก าหนดขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลหลักของภาครัฐไทยทั้ง 26 ด้าน เป็น 4 มิต ิดังนี้ 
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มิติที่ 1 ความม่ันคงแห่งชาติ ประกอบด้วย ความปลอดภัยสาธารณะ การบริหารจัดการชายแดน  
ภัยธรรมชาติ และภาวะวิกฤต 

มิติที่ 2 งานบริการเพ่ือเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ประกอบด้วย การลงทุน การค้า (น าเข้า/
ส่งออก) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การท่องเที่ยว ภาษีและรายได ้แรงงาน การเกษตร การพัฒนาสังคม 
การศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภค และการคมนาคม 

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรัพย์ ทรัพยากร
มนุษย์และการจ่ายเงินเดือน และการเงินและการใช้จ่าย 

มิติที่ 4 ขีดความสามารถรองรับต่างๆ ประกอบด้วย การให้ข้อมูลแก่ประชาชน การรับฟัง 
ความคิดเห็น การบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ การยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ   

ภาพที่ 2.6 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลหลักของภาครัฐไทย 26 ด้าน ภายใต้กรอบวสิัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 
ที่มา: ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 

 

 

 

 

 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานบรหิารหนี้สาธารณะ  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 25 

 2.5 แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) 

ตามที่แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้กล่าวถึงการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของหน่วยงานรัฐ ซึ่งจะท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่และภาษา 
กระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
และเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งในการให้บริการประชาชน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
วิธีการท างาน การบริหารจัดการ และการให้บริการประชาชนไปสู่ระบบดิจิทัล จึงได้แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อน
กระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) และก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือด าเนินการไปสู่
เป้าหมาย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.6 ความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สู่การ
จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2564) 

จะเห็นได้ว่านโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ และมาตรการส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2559 - 2561) และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564)  มีการ
เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทยด้วยกันทั้งสิ้น  

โดยยุทธศาสตร์ที่ 6 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นยุทธศาสตร์ที่มี
การระบุแนวทางการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไว้อย่างชัดเจน  โดยปรับปรุงการ
ท างานภาครัฐผ่านการปรับปรุงโครงสร้าง กระบวนการงบประมาณ กฎหมายกฎระเบียบ กระบวนการบริการ
ประชาชน และกระบวนการป้องกันปราบปรามการทุจริต ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือพัฒนาการท างาน
ของหน่วยงานรัฐในประเด็นดังกล่าว  

ขณะที่หลายยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ต่างให้ความส าคัญกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันก้าวทันเวทีโลก สร้างโอกาสทางสังคมอย่าง
เท่าเทียม พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล และปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ โดยส่วน
หนึ่งของการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ดังกล่าวจ าต้องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมา
เป็นเครื่องมือหลักหรือสนับสนุน เพ่ือเพ่ิมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศ (ดังเช่นในยุทธศาสตร์ที่ 1) 
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เพ่ิมการกระจายการให้บริการโดยรัฐ (ดังเช่นในยุทธศาสตร์ที่ 2) ยกระดับผลผลิต (ดังเช่นในยุทธศาสตร์ที่ 3) 
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานรัฐ (ดังเช่นในยุทธศาสตร์ที่ 6) หรือพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ดังเช่นในยุทธศาสตร์ที่ 
7) ส่วนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นแผนที่มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาหรือ อาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนแนวคิดของทุกภาคส่วน ปฏิรูปกระบวนการทาง
ธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐ ตลอดจนยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านั้น ยังรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนในภาคราชการ 

ส าหรับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ทั้งระยะที่ 1 และ 2  เป็นการพัฒนาขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลทั้ง 26 ด้านดังกล่าวถือได้ว่าสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่ได้กล่าวไปแล้วใน
หัวข้อ 2.1 – 2.4 โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ที่ 4 ภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โปร่งใส อ านวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว  

ภาพที ่2.7 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที ่4 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)

 
ที่มา: ส านกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (สรอ.) และกระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม
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ภาพที ่2.8 ความสอดคล้องของ “แผนปฏิบัติการดิจิทลั ของ สบน. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)” กับ “แผนระดบัชาติ/กระทรวง” 
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ภาพที ่2.9  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรต์่างๆ ที่มีต่อแผนปฏิบตัิการดิจิทัล ของ สบน. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560  –2564) 
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บทท่ี 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

 3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. 

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด สอดคล้องกับหลักการตามนโยบาย รัฐบาล แผนงาน
และยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ส าคัญ สบน. จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
“ยกระดับคุณภาพงานบริการด้านสารสนเทศ” 
 

 พันธกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
- พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ รวมทั้งระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้มีมาตรฐานรองรับ 

การบริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการบริการอย่างต่อเนื่อง  มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
รวดเร็ว และมีความปลอดภัยรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ  

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลหนี้สาธารณะในเชิงบูรณาการเพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องทันสมัย 
เป็นที่เชื่อถือ และเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ การบริการรวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญของ สบน. ตามสายงาน  
เพ่ือสามารถรองรับการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาและพร้อมสนับสนุนภารกิจหลักของ สบน. 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีเสถียรภาพต่อ 

การใช้งาน มีระบบป้องกันที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจของ สบน. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล และควบคุมมาตรฐานข้อมูล 
ด้านหนี้สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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 3.2  ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. ต่อยุทธศาสตร์ของ สบน.  
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. 

ยุทธศาสตร์ระยะปานกลาง 
ของ สบน. 

แผนพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2559 - 2561) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้มเีสถียรภาพ
ต่อการใช้งาน มีระบบป้องกันท่ีปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพสูง  

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาบุคลากร ระบบ
บริหารจดัการ ระบบข้อมลูและเทคโนโลยี 
เพื่อส่งเสริมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาและยกระดับ 
ขีดความสามารถ รองรับการไปสูร่ฐับาลดิจิทลั 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงานตาม
ภารกิจของ สบน. ใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารหนีส้าธารณะให้มี
ต้นทุนท่ีเหมาะสม ภายใต้กรอบความเสี่ยงท่ี
ก าหนด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาตลาดตราสารหนี้
ไทยให้เป็นศูนย์กลาง (Hub) ตลาดตราสาร
หนี้ในภูมิภาคเอเชีย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจดัการและติดตาม
ประเมินผลโครงการเงินกู้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
ให้เป็นศูนย์กลางข้อมลูที่ปรึกษา ขยาย
โอกาสไปสูร่ะดับอาเซียน และสามารถบริหาร
จัดการตนเองได ้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาและยกระดับ 
ขีดความสามารถ รองรับการไปสูร่ฐับาลดิจิทลั 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมลูและควบคุมมาตรฐาน
ข้อมูลด้านหนีส้าธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 บริหารหนีส้าธารณะให้มี
ต้นทุนท่ีเหมาะสม ภายใต้กรอบความเสี่ยง 
ที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาและยกระดับ 
ขีดความสามารถ รองรับการไปสูร่ฐับาลดิจิทลั 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากร ระบบ
บริหารจดัการ ระบบข้อมลูและเทคโนโลยี 
เพื่อส่งเสริมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาและยกระดับ 
ขีดความสามารถ รองรับการไปสูร่ฐับาลดิจิทลั 
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บทท่ี 4 โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. 

 4.1 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง สบน. เมื่อปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน สบน. ได้พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศจากเดิมจนโครงสร้างของระบบสารสนเทศมีขนาดใหญ่และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น  
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของบุคลากร สบน. และรองรับการขยายอัตราก าลังในอนาคต 
ด้วยการน าเทคโนโลยีทั้งในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware) ระบบโปรแกรมสารสนเทศ 
(Software) และระบบเครือข่าย (Network System) ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้งานเพ่ือสนับสนุน 
การท างานของบุคลากร สบน. และผู้ใช้บริการทั่วไป 

สถานภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. ประกอบด้วย ระบบ
สารสนเทศ (Information System) ระบบเครือข่าย (Network) ระบบการบริหารจัดการเครือข่าย (Network 
Management) ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย  (Network Security) และระบบเครื ่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย (Server & Client Computer) ซึ่งระบบเหล่านี้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็น
และส าคัญในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.2 ระบบงานสารสนเทศ 

สบน. น าเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านเครือข่ายสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน
ภารกิจของ สบน. เพ่ือให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและ
การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเป้าหมายส าคัญ คือ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือมุ่ งเน้นให้เกิดการ
บริหารราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

สบน. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานหลากหลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้น
การให้บริการในลักษณะ Web-Base Application เป็นหลัก และยังมีระบบสารสนเทศบางส่วนที่ให้บริการในลักษณะ 
Client-Server โดยมีแนวคิดในการออกแบบระบบให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์
สูงสุด พัฒนาความสามารถในการใช้ทรัพยากรด้านสารสนเทศท่ีมีความหลากหลายและซับซ้อนให้สามารถท างาน
ร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนระบบสารสนเทศ
ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นสามารถติดต่อสื่อสารกันระหว่างระบบด้วยมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป สบน. มีกรอบ
แนวความคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถจัดกลุ่มและแสดงความเชื่อมโยงได้ตามแผนภาพ ดังนี้ 
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ภาพท่ี ๔.๑ แผนภาพแสดงระบบสารสนเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 

 
จากภาพที่ 4.1 แสดงกรอบแนวความคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. สามารถ

แบ่งรูปแบบในการพัฒนา ได้เป็น 5 ระดับ (Layer) 

Layer ที่ 1 ระดับการเข้าถึงสารสนเทศ (Information Access Layer) คือ ระดับของการ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบสารสนเทศของ สบน. มีเป้าหมายเพื่อการให้บริการระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยให้บริการแก่บุคลากรภายในองค์กร หน่วยงานภายนอก และประชาชนให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศได้จากทุกสถานที่และทุกเวลาโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

Layer ที่ 2 ระดับการบริการ (Service Layer) คือ ระดับของการเข้าถึงการให้บริการระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการบริการหลัก ๆ จัดจ าแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก ่

กลุ่ม 1 ระบบงานสารสนเทศแบบฐานข้อมูลเดี่ยว (Stand Alone) ประกอบด้วยระบบ
ดังต่อไปนี้  

1.1 ระบบงานฐานข้อมูลหนี้สาธารณะ (Commonwealth Secretariat Debt 
Recording and Management System : CS-DRMS) เป็นระบบที่ใช้รวบรวมข้อมูลหนี้สาธารณะ โดย
จัดท าเป็นฐานข้อมูลมีการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถติดตามวิเคราะห์สถานการณ์หนี้สาธารณะใน
มิติต่าง ๆ และใช้เป็นฐานข้อมูลพ้ืนฐานในการน าไปใช้งานร่วมกับระบบงานอ่ืน (ยกเลิกระบบเมื่อ 30 ก.ย. 2557) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

ระดบั (Layer) 
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1.2 ระบบงานศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา (www.consultant.pdmo.go.th) เป็นระบบ 
จดทะเบียนที่ปรึกษา ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา มีขอบเขตหน้าที่ในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
จดทะเบียน การต่อทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียน รวมทั้งการจัดประเภทที่ปรึกษา เพ่ือจัดวางระบบการรวบรวม
และประมวลข้อมูลของที่ปรึกษาให้ทันสมัยและถูกต้อง เป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลที่ปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่สนใจ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ตลอดจนพิจารณาวางแนวทางและนโยบายการส่งเสริมพัฒนาที่ปรึกษาที่ได้จด
ทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา อีกทั้งพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการว่าจ้าง
ที่ปรึกษาตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งก ากับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาในด้านคุณภาพของผลงาน
และจรรยา โดยพิจารณาค าร้องเรียนจากผู้ว่าจ้าง และดูแลรักษาข้อมูลของที่ปรึกษาไว้ให้ปลอดภัย 

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) เป็นระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย 

1.6 ระบบงานติดตามการเบิกจ่ายเงินกู้ตามโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 (TKK 2555) 
เป็นระบบที่ใช้ส าหรับก ากับดูแลและติดตามการด าเนินโครงการเงินกู้ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญของ สบน. ในการติดตาม
การด าเนินโครงการเงินกู้และการใช้จ่ายเงินกู้ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2555 ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

1.7 ระบบงานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) เป็นระบบงานซึ่งพัฒนาและปรับปรุง
โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพ่ือใช้บันทึกข้อมูลบุคลากรของ สบน. เช่น การเลื่อน
ระดับ การเลื่อนเงินเดือน การบรรจุและแต่งตั้ง การฝึกอบรม/พัฒนา และการลาออก เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
บุคลากรสามารถประเมินขีดความสามารถของตนเองในเบื้องต้น รวมถึงผู้บริหารยังสามารถใช้ข้อมูลในการ
วางแผนและตัดสินใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์ของ
องค์กรเพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมขีดสมรรถนะในการแข่งขันขององค์กรและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

1.8 ระบบงานสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการโครงการเงินกู้ในประเทศและให้กู้ต่อ  
เป็นระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลเงินกู้ในประเทศและให้กู้ต่อ 

1.9 ระบบงานติดตามโครงการ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้้า 

กลุ่ม 2 ระบบงานสารสนเทศที่ใช้ฐานข้อมูล GFMIS ประกอบด้วยระบบดังต่อไปนี้ 
2.1 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 

Management Information System: GFMIS) เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐ และใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการคลัง ระบบงาน GFMISพัฒนาขึ้นโดย
ใช้โปรแกรม SAP ซึ่งประกอบด้วย ระบบงาน 2 ส่วน คือ  

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

http://www.consultant.pdmo.go.th/
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-  ระบบรายงานข้อมูล ใช้ Software SAP BW เพ่ือออกรายงานให้ผู้บริหาร 
2.2 ระบบงานบริหารหนี้สาธารณะ (Government Fiscal Management 

Information System-Treasury Reserve: GFMIS-TR) เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการรวบรวมข้อมูลหนี้สาธารณะ 
โดยจัดท าเป็นฐานข้อมูลมีการบันทึกข้อมูลหนี้สาธารณะอย่างต่อเนื่องโดยผู้ใช้งานของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล
และบันทึกโดยทันทีที่มีข้อมูลเกิดขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะการน าข้อมูลเข้าระบบแบบกระจาย (Decentralize) ไปยัง
แหล่งที่เกิดข้อมูลเพ่ือให้เป็นระบบที่มีข้อมูลแบบ Online & Real Time สามารถบริหารจัดการรวมถึงติดตาม
วิเคราะห์สถานการณ์หนี้สาธารณะในมิติต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการน าไปใช้งาน
ร่วมกับระบบงานอ่ืน ๆ ของ สบน. 

2.3 ระบบงานบริหารจัดการข้อมูลบริหารการช้าระหนี้ (Data Management TR: 
DMTR) เป็นระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล โดยใช้ข้อมูลการบริหารหนี้สาธารณะ
จากระบบ GFMIS-TR เป็นหลัก ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลสัญญาและข้อมูลการช าระหนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่
บันทึกสัญญา ระบบ GFMIS-TR จะท าการค านวณและสร้างรายการช าระหนี้ตามเงื่อนไขที่บันทึกเข้าไว้ในระบบ  
แต่ด้วยข้อจ ากัดในการจัดท ารายงานในระบบ GFMIS-TR ที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปรับปรุงรูปแบบให้สอดคล้อง 
กับความต้องการในการใช้งานได้ การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ GFMIS-TR เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
โดยเจ้าหน้าที่สามารถปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อมูลเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการประมวลผลและจัดท ารายงานโดยอัตโนมัติ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ สบน. สามารถน าไปใช้วิเคราะห์ จัดท ารูปแบบข้อมูลหนี้สาธารณะ และออกแบบ
รายงานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากรของ สบน. 

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

2.5 ระบบงานสร้างแบบจ้าลองความเสี่ยงด้านหนี้สาธารณะ (Risk Model)  
เป็นระบบงานที่พัฒนาในลักษณะ Web Application เพ่ือใช้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของ Portfolio  
หนี้สาธารณะของประเทศ ในลักษณะของแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ (Econometric Models) ซึ่งจะมีประโยชน์
ต่อการประเมินสถานการณ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารหนี้สาธารณะและวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย
การบริหารหนี้สาธารณะที่ก าหนด 

กลุ่ม 3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุน ประกอบด้วยระบบดังต่อไปนี้ 
3.1 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) เป็นระบบงานเพ่ือส่งข้อความหรือข่าวสาร 

จากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอ่ืน ๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Exchange Server 2010 เป็นเครื่องมือสื่อสารกันในองค์กร และกับหน่วยงานภายนอก 

3.2 ระบบงานส้านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เป็นระบบงานที่พัฒนาในลักษณะของ 
Web Application เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการงานทั่วไปภายใน สบน. ประกอบด้วยระบบงานย่อย ได้แก่ 
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคลังข้อมูล ระบบจองห้องประชุม ระบบเบิกพัสดุ ระบบจองรถยนต์  
และระบบใบลา ซึ่งระบบงานต่าง ๆ เหล่านี้พัฒนาขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวก และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการภายในของ สบน. 

3.3 ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เป็นระบบงานที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งในลักษณะภาพและเสียงโดยไม่จ ากัดระยะทาง รวมถึงการจัดการ
ประชุมหรือการเผยแพร่การประชุมไปยังห้องประชุมของ สบน. 
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3.4 ระบบบริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  
(Electronic Financial Services: EFS) เป็นระบบงานภายใต้โครงการ BOT-EFS ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย ระบบบาทเนต (BAHTNET) และระบบ e-Bidding โดยที่หน่วยงานต่าง ๆ เชื่อมข้อมูลการใช้งาน 
การท าธุรกรรมส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ติดตั้งอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3.5 ระบบติดต่อสื่อสารภายในองค์กร (Microsoft Lync) เป็นระบบงานเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์กรแบบรวมศูนย์ สามารถติดต่อกับบุคลากรภายในองค์กรได้ทุกคนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เคลื่อนที ่(Mobile Device) 

3.6 ระบบประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร (PDMO Channel) เป็นระบบเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารภายใน สบน. ผ่านจอโทรทัศน์ที่ติดตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่ของ สบน. โดยผู้ดูแลระบบสารสนเทศเลือกข้อมูล
ข่าวสารที่จะน าเสนอผ่านระบบนี้ได้จากโปรแกรมลงเวลาการท างาน 

3.7 ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยนิ้วมือ (Finger scan) เป็นระบบลงเวลาเข้างาน 
และเลิกงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยการสแกนลายนิ้วมือ และสามารถเรียกรายงานการลงเวลาเข้าและออกได้ 

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

เป็นเว็บไซต์หลักของ สบน. ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลหนี้สาธารณะ ข้อมูลก าหนดการ
ออกตราสารหนี้ ตารางและผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรออมทรัพย์ ตั๋วเงินคลัง 
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ สบน. เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์ต่าง ๆ ของ สบน. เช่น 
ระบบสารสนเทศภายใน (Intranet) และระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart-Office) เป็นต้น 

4.2 ระบบสารสนเทศภายใน (Intranet) เป็นเว็บไซต์ภายในของ สบน. มีการเผยแพร่
ข้อมูลต่าง ๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน สบน. รวมถึงค าสั่งแต่งตั้งโยกย้าย และเอกสารอื่น ๆ ที่แจ้งเวียนใน สบน.  
ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ 

4.3 ระบบการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ (KM) 
เป็นระบบจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ใช้เผยแพร่การจัดกิจกรรม การอบรม สัมมนา การถ่ายทอดความรู้
ภายในองค์กร และสามารถจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกันไว้ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

4.4 ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ (KPI) เป็นระบบสารสนเทศที่จัดเก็บ วิเคราะห์ 
และประมวลผลข้อมูลการปฏิบัติตามตัวชี้วัด และน าเสนอข้อสรุปในรูปแบบของสารสนเทศเพื่อติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

4.5 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และติดต่อ
สอบถามข้อมูลข่าวสารของ สบน.  

4.6 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นระบบสารสนเทศที่ เป็นช่องทางในการรับแจ้งข่าว  
แสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเรื่องราวต่าง ๆ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 

Layer ที่ 3 ระดับฐานข้อมูล (Database Layer) คือ ระดับการเข้าถึงการบริหารจัดการ

ฐานข้อมูลสารสนเทศของ สบน. ซึ่งสามารถจ าแนกฐานข้อมูลสารสนเทศออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ฐานข้อมูลสารสนเทศประเภทท่ีใช้ข้อมูลร่วมกัน ฐานข้อมูลประเภทนี้พัฒนาขึ้นเพื่อ

เป็นฐานข้อมูลหลักของ สบน. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหนี้สาธารณะทั้งหมด ได้แก่ ฐานข้อมูลหนี้
สาธารณะ (GFMIS-TR) ซึ่งข้อมูลจากฐานข้อมูลนี้ถูกส่งไปยังระบบงานต่าง ๆ เพ่ือน าไปพัฒนาตามลักษณะงาน
เฉพาะในแต่ละหน่วยงานภายใน สบน. เช่น ฐานข้อมูลของโครงการไทยเข้มแข็ง ฐานข้อมูลของระบบงาน

http://www.pdmo.go.th/
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สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (EIS) ฐานข้อมูลของระบบงานบริหารจัดการข้อมูลบริหารการช าระหนี้  (DMTR) 
ฐานข้อมูลการเง ินการคลังภาครัฐของกรมบัญชีกลาง (GFMIS) และฐานข้อมูลรัฐวิสาหกิจของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) 

2. ฐานข้อมูลสารสนเทศประเภทที่แยกเป็นอิสระต่อกัน ฐานข้อมูลประเภทนี้มีการ 
พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอ่ืน ได้แก่ ฐานข้อมูลระบบติดตามผล 
การปฏิบัติราชการ (KPI) ฐานข้อมูลความรู ้ในองค์กร (KM) ฐานข้อมูลของระบบงานศูนย์ข้อมูลที ่ปรึกษา 
ฐานข้อมูลของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e-mail) และฐานข้อมูลของระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Office) เป็นต้น 

Layer ที่ 4 ระดับการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management Layer: KML) คือ 
ส่วนที่รวบรวมวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กรและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ เพ่ือที่จะน ามาใช้ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กรโดยพัฒนา
ระบบจากข้อมูลที่มีไปสู่ระบบสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้และการเรียนรู้ภายในองค์กรอันน าไปสู่  
การจัดการระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

Layer ที่ 5 ระดับโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Layer) คือ ส่วนหลักท่ีให้บริการทั้งใน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบเครือข่าย (Network) ระบบงานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และการให้บริการเชื่อมต่อกับกลุ่มของคอมพิวเตอร์ 
หรืออุปกรณ์สื่อสารชนิดต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสารสนเทศในเครือข่ายของ สบน. สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน
ข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 4.3 การบริหารจัดการเครือข่ายและทรัพยากรระบบสารสนเทศ (NETWORK MANAGEMENT) 

จากกรอบแนวความคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สบน. สามารถแบ่ง
สถาปัตยกรรมการออกแบบได้ 3 ประเภท คือ 

4.3.1 สถาปัตยกรรมระบบงานสารสนเทศ สบน. พัฒนาระบบสารสนเทศในลักษณะ โปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บ (Web Base Application) สร้างความสะดวกทั้งในแง่ของผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 
ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการเรียกใช้ระบบงานสารสนเทศผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่อง
สถานที่และเวลาในการใช้งานระบบงานและไม่จ าเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
สามารถใช้งานระบบผ่าน Browser ที่หลากหลาย อาทิ Internet Explorer, Firefox และ Google Chrome 
ส าหรับโปรแกรมของระบบงานสารสนเทศจะติดตั้งไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของแต่ละระบบงาน 

4.3.2 สถาปัตยกรรมระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สบน. น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบ
เสมือนจริง (Virtualization) และการรวมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Consolidate)  
มาใช้งาน โดยได้ติดตั้งระบบงาน Virtualization ซึ่งสามารถสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์จ าลองจ านวนมากให้
สามารถท างานได้อย่างหลากหลายบนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ชุดเดียว รวมถึงการน าเสมือนจริงดังกล่าวมาในการ
บริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถตอบสนอง
ตามความต้องการของผู้ใช้ได้ทันที (On Demand Service) เพื่อให้รองรับความต้องการคุณลักษณะเด่น 
ของเทคโนโลยีแบบที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถปรับเพ่ิมหรือลดทรัพยากรของเครื่อง
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คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้ง สบน. ได้ท าการบริหารจัดการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยจัดท าเป็น Server Consolidation Cluster เพื่อรองรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยมี
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนจริง (Virtualization Computer) จ านวน 2 ชุด ท างานในลักษณะ
High Availability (HA) แบบ Active/Active ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งสองเครื่องท างานพร้อมกัน  
หากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เหลืออยู่จะท างานทดแทนทันที เพ่ือลด
ความเสียหายในระดับฮาร์ดแวร์ ซึ่งการท า Server Consolidation Cluster มีการแยกส่วนของระบบงานและ
อุปกรณ์จัดเก็บ (Storage) ออกจากกันอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังแยกติดตั้ง Virtual Server บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 เครื่อง เพ่ือสร้างความมั่นใจในเสถียรภาพการท างานของระบบสารสนเทศมากกว่า 
การติดตั้ง Virtual Server บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพียงเครื่องเดียว หากกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เสมือนซึ่งติดตั้งอยู่ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักมีความเสียหาย หรือศูนย์คอมพิวเตอร์หลักประสบปัญหาในสถานการณ์ 
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนจริงซึ่งติดตั้งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
ส ารองพร้อมที่จะท างานทดแทนได้ทันที 

4.3.3 สถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย ส าหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย มีการ
จัดแบ่งระบบเครือข่ายออกเป็นพ้ืนที่ (Zones) เพ่ือให้การควบคุมดูแลเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ 
(High-Performance) ง่ายต่อการดูแลและแก้ไขปัญหา (Maintenances and Troubleshooting) โดยแบ่งพ้ืนที่ 
(Zones) ดังนี้ 

1) พื้นที่ส่วนสาธารณะ (Internet Zone) เป็นพ้ืนที่ซึ่งมีความน่าเชื่อถือต่ าที่สุด
เนื่องจากเป็นส่วนที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะรวมถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2) พื้นที่ส่วนเชื่อมประสาน (Demilitarized Zone : DMZ) เป็นพ้ืนที่ซึ่งท าหน้าที่ 
เป็นส่วนเชื่อมระหว่าง Internet Zone และ Internal Zone ซึ่งเป็นพื้นที่ความปลอดภัยสูง การก าหนดพื้นที่
Demilitarized Zone  เพ่ือให้บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตสามารถติดต่อผ่านไปยัง Internal Zone ซึ่งเป็น
พ้ืนที่จ ากัดสิทธิ์และป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกบุกรุกเข้ามายัง Internal Zone โดยตรงเพ่ือสร้างความปลอดภัย 
ในเครือข่าย โดยอุปกรณ์ท่ีติดตั้งอยู่ใน Demilitarized Zone  เช่น Mail Gateway และ NAC เป็นต้น 

3) พื้นที่ส่วนเครื่องแม่ข่าย (Server Zone) เป็นพ้ืนที่ของการติดตั้งกลุ่มเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ท าหน้าที่บริหารระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ ของ สบน. โดยท าหน้าที่ให้บริการทั้งหน่วยงาน
ภายใน สบน. หน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป พ้ืนที่นี้ถือเป็นพ้ืนที่ซึ่งต้องการความปลอดภัยสูงสุดของ
ระบบสารสนเทศ 

 4.4 ระบบเครือข่าย (NETWORK) 

สบน. ใช้เครือข่ายสารสนเทศแบบผสมผสานระหว่างระบบเครือข่ายใช้สาย (Wire LAN) และระบบ
เครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) โดยระบบเครือข่ายใช้สายเหมาะส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ต้องการความเสถียรสูง หรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่  
มีการใช้งานปริมาณมากและไม่มีการเคลื่อนย้ายจุดที่ใช้งาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องพิมพ์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้บริหาร รวมทั้งอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ เป็นต้น 
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ทั้งระบบเครือข่ายแบบใช้สายและระบบเครือข่ายแบบไร้สายของ สบน. มีการติดตั้งอุปกรณ์ทวน
และสลับสัญญาณ (Switch) เพื่อกระจายสัญญาณเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ทั ้งหมดของ สบน. โดยติดตั้ง 
อุปกรณ์ทวนและสลับสัญญาณหลัก (Core Switch) อยู่ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer 
Center Room) แล้วกระจายสัญญาณไปยังอุปกรณ์กระจายสัญญาณย่อย (Access Switch) ซึ่งติดตั้งอยู่ภายใน 
ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม โดยเชื่อมต่อผ่านสัญญาณแบบใยแก้วน าแสง (Fiber Channel Port) เพ่ือความรวดเร็วในการ
ส่งข้อมูลโดยสามารถส่งข้อมูลได้ที่ขนาดความเร็วสัญญาณสูงสุด 1 Gbps  

อีกท้ังยังเชื่อมโยงข้อมูลจาก สบน. ที่อาคารส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กับ สบน. ที่อาคารทิปโก้  
โดยการเชื่อมต่อกันด้วยระบบโครงข่ายแบบไร้สายประเภทภายนอกอาคาร (Outdoor Wireless) จ านวน 4 ตัว 
ท างานในลักษณะ Active/Active ด้วยความเร็วการรับ-ส่งสัญญาณท่ี 200 Mbps เพ่ือเชื่อมต่อการส่งข้อมูล
ระหว่างอาคาร และยังใช้ในการส ารองข้อมูลจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของ สบน. ที่อาคารส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
ไปส ารองไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองที่อาคารทิปโก้ด้วย ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพที ่4.2 
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ภาพที่ ๔.๒ โครงสร้างระบบเครือข่ายของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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 4.5 ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย (NETWORK SECURITY) 

ปัจจุบันการใช้งานด้านเครือข่ายภายในและการใช้งานอินเทอร์เน็ต นับเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญ
เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในองค์กรและบุคลากรภายนอกองค์กร  ไม่ว่าจะเป็นการใช้
งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ในการติดต่อสื่อสารหรือการใช้งานติดต่อระบบงานผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น 
ระบบงานศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา การให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานภายนอก ในรูปแบบของ Web-Base 
Application และแนวโน้มของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ได้เริ่มมีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึนท าให้บริษัท
ต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานราชการต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการในการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต จึงท าให้เป็น
การเพ่ิมช่องทางให้แก่ผู้ไม่ประสงค์ดีในการบุกรุกเข้าสู่เครือข่ายของหน่วยงาน ประกอบกับประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร  เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้
ให้บริการ พ.ศ. 2550 ก าหนดให้ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือให้สามารถ
ติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และต้องสามารถระบุตัว
บุคคลที่ใช้งาน รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลโดยวิธีการที่มั่นคงปลอดภัยและสามารถก าหนดชั้นความลับในการเข้าถึง
ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550 ก าหนดไว้ 
รวมถึง สบน. ได้ตระหนักในความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและความจ าเป็นต้องมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่าย สบน. จึงได้ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยดังต่อไปนี้ 

4.5.1 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) ประกอบด้วย อุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยระบบเครือข่ายส่วนหน้า ภายใน และส่วนที่เชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก ซึ่ง Firewall แต่ละชุด
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบและข้อก าหนดของ สบน. และท าหน้าที่ควบคุมดูแล
และตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของ สบน. เพ่ือป้องกันการเข้าถึงระบบสารสนเทศของ สบน. โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้
ไม่ประสงค์ด ี

4.5.2 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Intrusion Prevention System: IPS) คือ ระบบการ
ป้องกันการบุกรุกเครือข่ายท าหน้าที่สนับสนุนการท างานของ Firewall อีกชั้นหนึ่ง Firewall จะท าการตรวจสอบ
ในระดับ Network Layer ในขณะที่ IPS ท าการตรวจสอบลักษณะหรือพฤติกรรมการส่งข้อมูลที่ผ่านนโยบายรักษา
ความปลอดภัยของ สบน. ในระดับ Application Layer ว่าเป็นการบุกรุกหรือไม่ รวมทั้งป้องกันการเกิดปัญหาของ
ระบบปฏิบัติการ (OS) และปัญหาของการโจมตีระบบงาน (Application) และ สบน. ได้ติดตั้ง IPS จ านวน 2 ชุด  
เพ่ือป้องกันใน 5 ส่วนเครือข่าย (Network Segment) ของ สบน. 

4.5.3 อุปกรณ์เครือข่ายเสมือนส่วนตัวแบบ SSL (Secure Socket Layer Virtual Private 
Network : SSL VPN) สบน. ได้เปิดให้บริการเครือข่ายเสมือนส่วนตัวแบบ SSL VPN ส าหรับบุคลากรของ สบน. 
และบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเครือข่ายของ สบน. ซึ่งต้องการความปลอดภัยในการใช้ระบบสารสนเทศที่มีความ
เชื่อมั่นสูง เข้ามาใช้ทรัพยากรของเครือข่ายภายใน สบน..เช่นระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานที่มี
ความปลอดภัยและเพ่ือความสะดวกต่อการใช้งาน โดยบุคลากรสามารถเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ
เพ่ือเข้ามาใช้ระบบงานตาม URL ที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายภายในรวมทั้งระบบงานภายใน สบน. 
ที่ต้องการความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูลสูงได้ทันที 
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4.5.4 อุปกรณ์ตรวจจับและป้องกันการบุกรุกทางระบบเครือข่าย (Network Access 
Control : NAC) ท าหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรของ สบน. ก่อนเข้าใช้ระบบเครือข่าย ซึ่งต้องมีการพิสูจน์ตัวตน
ก่อนที่จะเข้าใช้งาน โดยต้องระบุชื่อและรหัสผ่านให้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้  เมื่อผ่านการพิสูจน์ตัวตนเรียบร้อย 
NAC จะท าการตรวจสอบพฤติกรรมของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายว่ามีการละเมิดนโยบายหรือข้อก าหนดในการ
รักษาความปลอดภัยของ สบน. หรือไม่ หากละเมิดนโยบายรักษาความปลอดภัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
ส่งข้อมูลที่ผิดปกติออกมาเป็นจ านวนมาก NAC จะหยุดการท างานของเครื่องลูกข่ายนั้นทันที เพ่ือความปลอดภัย
ของระบบเครือข่ายโดยรวมของ สบน. 

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

4.5.6 อุปกรณ์ป้องกัน Spam Mail (Anti-Spam Gateway) ท าหน้าที่ป้องกันไวรัส 
ที่เข้ามากับ e-Mail  

4.5.7 ระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย  
(Log Management) ท าหน้าที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สบน. เพ่ือตรวจสอบ
การใช้งานเครือข่ายให้เป็นไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของ สบน. 
รวมถึงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

4.5.8 Bandwidth Management ท าหน้าที่บริหารจัดการปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
ของ สบน. ให้มีประสิทธิภาพ 

4.5.9 Proxy Server เป็นอุปกรณ์เครือข่ายติดตั้งท าหน้าที่อ านวยความสะดวกและลดระยะเวลา 
ในการเข้าถึงข้อมูลของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากการเรียกใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมถึงการคัดกรองข้อมูลในการค้นหา
ตามที่ก าหนด 

ตารางท่ี ๔.1 รายการอุปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัยของ สบน.  ปี 2559 – 2561  ณ วันที่ 31 ส.ค. 60 

รายการ 
จ้านวนที่ติดตั้ง/แผนการติดตั้ง 

รวม 
2559 2560 2561 

1. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) - - - - 
2. อุปกรณป์้องกันการบุกรุก (Intrusion Prevention  
System: IPS) 

- - - - 

3. อุปกรณเ์ครือข่ายเสมือนส่วนตวัแบบ SSL (SSL VPN) - - - - 
4. อุปกรณต์รวจจับและป้องกันการบุกรุกทางระบบเครือข่าย 
(Network Access Control: NAC) 

- - - - 

5. อุปกรณต์รวจสอบการพสิูจน์ตวัตน (RADIUS) - - - - 
6. อุปกรณป์้องกัน Spam Mail (Anti-Spam Gateway) - - - - 
7. ระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมลูทางด้านการรักษาความ
ปลอดภัยบนเครือข่าย (Log) 

- - - - 

8. Bandwidth Management - - - - 
9. Proxy Server - - - - 
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 4.6 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย (SERVER & CLIENT COMPUTER) 

ปัจจุบัน สบน. มีโครงการที่น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการด าเนินงานหลาย
โครงการอย่างสอดคล้องกับภารกิจของ สบน. และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สบน. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประเภท Blade 
server จ านวน 2 ชุด (2 Blade Chassis) ชุดแรกจากโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายและระบบ
คอมพิวเตอร์  ติดตั้งเมื่อปี  2552 และชุดที่  2 จากโครงการจัดท าระบบบริหารเงินสดและบัญชีเงินกู้ 
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ติดตั้งเมื่อปี 2553 นอกเหนือจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด 
Blade แล้ว สบน. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Rack และ Desktop Server รวมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายทั้งชนิด Blade, Rack และ Desktop Server ทั้งสิ้น 55 เครื่อง 

4.6.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) จากผลการส ารวจ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 
พบว่ามีคอมพิวเตอร์บุคคล (PC) ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จ านวน 317 เครื่อง โดยบางส่วนเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์รุ่นเก่า ใช้งานมาแล้วเกินกว่า 5 ปี จ านวน 98 เครื่อง ท าให้เกิดความล่าช้าและมีปัญหาในการใช้งาน 

ตารางท่ี ๔.2  รายการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ สบน. ปี 2558 – 2561 

รายการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
จ้านวนที่ติดตั้ง/แผนการติดตั้ง 

รวม 
2558 2559 2560 2561 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer) - - - - - 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client Computer) 37 75 - - 112 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook Computer) - 27 - - 27 
4. เครื่องพิมพ์ (Printer) - - - - - 
5. เครื่องสแกนเนอร ์(Scanner) 1 1 - - 2 
6. เครื่องฉายภาพ (Projector) 1 - - - 1 
7. เครื่องบันทึกข้อมูลลงแผ่นดีวีดี (DVD Writer) - - - - - 
8. อุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดเล็ก (Flash Drives) - - - - - 
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ตารางท่ี 4.๓ รายการลขิสิทธิ์โปรแกรมและฐานข้อมลูของ สบน. ปี 2558 – 2561 

รายการลิขสิทธิ์โปรแกรมและฐานข้อมูล 
จ้านวนที่ติดตั้ง/แผนการติดตั้ง 

รวม 
2558 2559 2560 2561 

1. โปรแกรมระบบปฏบิัติการ      
   1.1 Microsoft Windows Server 2003 - - - - - 
   1.2 Microsoft Windows Server 2008 - - - - - 
2. โปรแกรมจัดการเอกสาร      
   2.1 Microsoft Office - 102 - - 102 
   2.2 Adobe Acrobat - - - - - 
3. โปรแกรมฐานข้อมูล      
   3.1 Oracle - - - - - 
   3.2 Informix - - - - - 
   3.3 Microsoft SQL - - - - - 
   3.4 MY SQL - - - - - 
4. เครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ      
   4.1 PHP - - - - - 
   4.2 ASP/ASP.net - - - - - 
   4.3 Oracle - - - - - 
   4.4 E-view - - - - - 
5. โปรแกรมสารสนเทศ      
   5.1 GFMIS - - - - - 
   5.2 GFMIS-TR - - - - - 
   5.3 Risk Model - - - - - 
   5.4 DPIS - - - - - 
   5.5 BI - - - - - 
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 4.7 สถานภาพด้านบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อ สบน. ทั้งในบทบาทการท า
หน้าที่ ๆ เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และเป็นผู้ก าหนดกรอบในการพัฒนาองค์กร การพัฒนาระบบงาน และการขับเคลื่อนแผนงาน
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ สบน. รวมถึงการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือให้บุคลากรโดยรวมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลงานที่มีคุณภาพ สบน. มีบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๔.4 จ้านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. 

ล้าดับ ต้าแหน่ง ประเภท จ้านวน (คน) 

1 ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้าราชการ 1 

2 ผู้อ านวยการส่วนบริหารข้อมูลสารสนเทศ ข้าราชการ 1 

3 ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผนสารสนเทศ ข้าราชการ 1 

4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อ านวยการส่วนก ากับและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ข้าราชการ 1 

5 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ข้าราชการ 1 

6 เศรษฐกรปฏิบัติการ ข้าราชการ 3 

7 นักจัดการงานทั่วไป พนักงานราชการ 2 

8 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลูกจ้างชั่วคราว 7 

9 เศรษฐกร ลูกจ้างชั่วคราว 1 

 รวมทั้งสิ้น 18 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2560 
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 4.8 ภาพรวมปัญหา - อุปสรรค ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

4.8.1 ปัญหาด้านระบบโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐาน (Network Infrastructure Problem) 
สบน. มีระบบเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเชื่อมโยง/
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน ในปัจจุบันระบบเครือข่ายสารสนเทศของ สบน. เป็นเครือข่าย 
ที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สบน. ยังประสบปัญหาอุปสรรคซึ่งเป็น
จุดอ่อนในด้านระบบเครือข่ายบางประการดังนี้ 

1) อุปกรณ์เครือข่ายหลักของ สบน. ที่มีเพียง 1 ชุด คือ Core Switch หากเกิดมีปัญหา
ขัดข้องจะท าให้เครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ วิธีป้องกันความเสียหายในกรณีนี้จ าเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ส ารองไว้
ทดแทน โดยให้ท างานได้ในลักษณะ (High Availability Network Solution) 

2) ระบบส ารองและกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ (Disaster and Recovery Site : DR 
Site) สบน. ได้เข้าร่วมโครงการกับส านักงานปลัดกระทรวงการคลังเมื่อปี 2553 โดยการติดตั้งกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายส ารองบางส่วนในลักษณะของ Cold DR Site แต่ไม่ครอบคลุมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ในทุกระบบงาน ดังนั้น เพ่ือป้องกันความเสียหาย จะต้องติดตั้งระบบส ารองและกู้คืนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายให้ครอบคลุมทุกระบบงาน 

3) อุปกรณ์เครือข่ายบางประเภทขาดการบ ารุงรักษาเนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
ท าให้การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้  

4) การบริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศของ สบน. ยังขาดการดูแลอย่างทั่วถึง เนื่องจาก 
สบน. มีโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ และมีความสลับซับซ้อน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีจ านวนน้อย 
และขาดความรู้ ความช านาญในการบริหารจัดการโครงข่ายระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ 

4.8.2 ปัญหาด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security Problem) 
ในปัจจุบัน สบน. มีการพัฒนาระบบงานสารสนเทศในลักษณะ Web Base Application เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการ
ใช้งานระบบสารสนเทศในลักษณะนี้นั้นมักพบปัญหาในเรื่องการถูกโจรกรรมข้อมูลโดยการบุกรุกผ่านระบบเครือข่าย
ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบการบุกรุกอยู่ตลอดเวลา เช่น การบุกรุกผ่าน Web Service หรือการบุกรุกผ่าน  
Web Application โดยตรง และมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการโจมตีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า สบน. มีการ
ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายที่ทันสมัย ได้แก่ Firewall NAC และ IPS แต่ในบางครั้งอุปกรณ์
ดังกล่าวยังขาดการปรับปรุงให้ทันสมัย รวมถึงการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง ความมั่นคง
ของระบบสารสนเทศและการประเมินผลการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเพ่ือวิเคราะห์และหาแนวทางในการป้องกัน
ปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้น 

4.8.3 ปัญหาด้านระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย (Server & Client Computer) 
และอุปกรณ์ต่อพ่วง สบน. มีโครงการปรับปรุงคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานในแต่ละหน่วยงานของ สบน. และจากการส ารวจได้พบปัญหาด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายและลูกข่าย ดังนี้ 
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1) ปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย การปฏิบัติงานของบุคลากรของ สบน. ในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายซึ่งเมื่อเกิดกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายช ารุดเสียหาย
จึงเกิดปัญหาข้อมูลที่ส าคัญสูญหายและไม่อาจกู้คืนกลับมาได้  หรือต้องใช้ระยะเวลานานในการกู้คืน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว สบน. จึงได้จัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนกลางโดยมีการส ารองข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหาย
และก าหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติงานให้จัดเก็บข้อมูลที่ส าคัญไว้บนพื้นที่จัดเก็บส่วนกลาง ซึ่งเมื่อมีปริมาณการ
ใช้งานอย่างต่อเนื่องจ านวนมากท าให้เกิดปัญหาพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอ ดังนั้น สบน. จึงต้องจัดหาพ้ืนที่
จัดเก็บส่วนกลางให้เพียงพอต่อความต้องการเพ่ือรองรับการใช้งานจัดเก็บข้อมูลของระบบงานต่าง ๆ ในอนาคต รวมทั้ง
เพ่ือลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาหากเกิดความบกพร่องช ารุดของอุปกรณ์ 

2) ปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สบน. มีระบบงานสารสนเทศจ านวนมากที่ให้บริการ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งแต่ละระบบงานได้ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยแยกการท างาน
อย่างอิสระท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีจ านวนเพ่ิมขึ้นมาก จึงเกิดปัญหาข้อจ ากัดของพ้ืนที่ติดตั้ง ต าแหน่ง
การจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รวมถึงอุปกรณ์สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง สบน. จ าเป็นต้องมีการจัดการพ้ืนที่
ในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เหมาะสม มีการเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนบริการจัดการ
ความต่อเนื่องในการให้บริการของระบบงานสารสนเทศหรือแผนเตรียมความพร้อมในสถาณการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้ง
ด าเนินการเรื่องศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง โดยอาจน าเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน
หรือการใช้บริการ G-Cloud ซึ่งเป็นการให้บริการ Cloud Computing ของหน่วยงานภาครัฐที่ให้ บริการ
โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส าหรับระบบสารสนเทศท่ีมีความส าคัญไม่มากนัก เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายและภาระในการบริหารจัดการ หากเป็นระบบสารสนเทศที่มีความส าคัญ สบน. ควรจัดท า Private 
Cloud Computing เพ่ือป้องกันปัญหาการถูกลักลอบเข้าถึงข้อมูล อีกทั้ง สบน. ควรก าหนดแผนงานการจัดหา
ระบบสารสนเทศให้รองรับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์พกพาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

4.8.4 ปัญหาการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ที่ผ่านมา สบน. มีการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องและมีการจัดหาระบบงานจากผู้พัฒนาที่ใช้เครื่องมือพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน  
รวมทั้งมีการน าเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน ท าให้เกิดปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูล การขาดมาตรฐาน
ในการเชื่อมโยงข้อมูลและการบูรณาการข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศมีมาตรฐานเดียวกัน มีความถูกต้องและ
ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล สร้างความเชื่อมโยงข้อมูลในแบบบูรณาการ สบน. ควรน าแนวคิดการสร้างช่องทาง
บริการสารสนเทศส าหรับองค์กร (Enterprise Service Bus : ESB) เข้ามาพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สบน. เพ่ือน าไปสู่โครงสร้างระบบสารสนเทศแบบสถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented 
Architecture: SOA) ซึ่งเป็นการน ารูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและได้รับความนิยม
ใช้งานในปัจจุบัน เพ่ือเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการบริการข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกให้สามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนสารสนเทศร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ สบน. 
ควรน ามาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ  เข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในข้อก าหนดการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศของ สบน. ซึ่งจะเกิดข้ึนต่อไป 

 

 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานบรหิารหนี้สาธารณะ  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
47 

4.8.5 ปัญหาด้านบุคลากร บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สบน. มีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอ
เมื่อเทียบกับปริมาณงาน สบน. ได้แก้ไขปัญหาในระยะสั้นโดยการจ้างลูกจ้างชั่วคราว แต่ด้วยค่าตอบแทนที่ไม่จูงใจ
และภาระงานมากเกินกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับ ท าให้มีอัตราการลาออก/เปลี่ยนงานสูง เกิดผลกระทบตามคือ 
ความไม่ต่อเนื่องของงานเมื่อมีการถ่ายทอดงานให้บุคลากรใหม่บ่อยครั้ง  ความต่อเนื่องและความรู้ความช านาญ
เฉพาะด้านของบุคลากรเป็นเรื่องส าคัญส าหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น งานดูแลระบบสารสนเทศ 
ระบบเครือข่าย งานพัฒนาระบบ งานฐานข้อมูล และงานรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย โดยแนวทางที่
สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ คือ การเพ่ิมอัตราก าลังข้าราชการ และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
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บทท่ี 5 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค  
(SWOT Analysis) และสภาพแวดล้อม 

 5.1 จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค (SWOT ANALYSIS) 

การวางแผนกลยุทธ์และแผนงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีจ าเป็น ต้องวิเคราะห์ จุดแข็ง 
จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค ของการด าเนินงานในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
เพ่ือให้ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายได้อย่างชัดเจน และมีแผนรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
สิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับการวางแผนกลยุทธ์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ “การก าหนดกลยุทธ์” ที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน โดยกลยุทธ์ถูกก าหนดตามลักษณะงานและวัฒนธรรมของ
หน่วยงาน ทั้งนี้ สบน. จะสามารถก าหนดกลยุทธ์ได้นั้นต้องทราบถึงลักษณะงานและวัฒนธรรมด้าน IT ของ สบน. ก่อน 
นอกจากนั้นต้องมีกระบวนการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับ สบน. ด้วย ซึ่งวิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์
สภาวะด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการก าหนดกลยุทธ์มีหลายวิธีด้วยกัน หนึ่งในวิธีการเหล่านั้นคือ 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค (SWOT Analysis) ซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นที่รู้จักและใช้กัน 
อย่างแพร่หลายในฐานะเครื่องมือในการประเมินหรือวิเคราะห์ในสากลส าหรับการวางแผนและการก าหนดกลยุทธ์
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. น าการวิเคราะห์ SWOT มาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหาร ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถวางแผน ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาส 
และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการปฏิบัติงานด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน และสามารถน าไปใช้ส าหรับวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานได้ต่อไป 

กรอบการวิเคราะห์ SWOT ในแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สบน. ฉบับนี้ คือ การวิเคราะห์ปัจจัย
หรือสถานการณ์ภายในหน่วยงาน และการวิเคราะห์ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอกหน่วยงาน และวิเคราะห์ตาม
ลักษณะงานด้าน IT ของ สบน. เป็นหลัก โดยค าจ ากัดความและความหมายของ SWOT ดังนี้ 

สภาพแวดล้อม ค าจ ากัดความ ความหมาย 

สภาพแวดล้อม
ภายใน 

จุดแข็ง 
S : Strength 

ปัจจัยเชิงบวกภายในหนว่ยงานที่เป็นข้อดี ข้อเด่น และเป็นสิ่งทีท่ าให้ 
สบน. สามารถปฏบิัติงานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

จุดอ่อน 
W : Weakness 

ปัจจัยเชิงลบภายในหน่วยงานทีเ่ป็นข้อด้อย ข้อบกพร่อง ซึ่งอาจท าให้ 
สบน. ไม่สามารถปฏิบัตงิานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

สภาพแวดล้อม 
ภายนอก 

โอกาส 
O : Opportunity 

ปัจจัยจากภายนอกเชิงบวกที่สนับสนุนความส าเร็จในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. 

อุปสรรค 
T : Threat 

ปัจจัยจากภายนอกเชิงลบที่ส่งผลกระทบให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนา IT 
ของ สบน. จนท าให้ไม่บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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 5.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกระบวนการที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง  
(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) หรือเรียกว่า SWOT Analysis 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้าน ICT ของ สบน. เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจงาน ความต้องการ ปัญหาอุปสรรค 
และความจ าเป็นของ สบน. โดยแนวทางการวิเคราะห์ใช้ SWOT Analysis ศึกษาวิเคราะห์ทั้งจากปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) และปัจจัยภายนอก (External Factors) ดังนี้ 

5.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ สบน. 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ สบน. เป็นการ

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการสนับสนุนและการบริการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้ปัจจัยที่ใช้พิจารณาประกอบด้วย 

1) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการและนโยบาย IT ประกอบด้วย การก าหนดอ านาจหน้าที ่
การก ากับดูแล การตรวจสอบและควบคุม การปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรับประยุกต์ใช้ใน สบน. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสะดวกรวดเรว็ในการปฏิบัติงานและการให้บริการงานด้าน IT 

2) ปัจจัยด้านบุคลากร ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะความสามารถ และจ านวนบุคลากร
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สบน. 

3) ปัจจัยทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) 
ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Hardware and Devices) ระบบโปรแกรม (Software) และ
ระบบเครือข่าย (Network) 

4) ปัจจัยด้านข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลหนี้สาธารณะ ฐานข้อมูลเว็บไซต์ 
ฐานข้อมูลตามภารกิจของส านัก/ศูนย์/กลุ่ม ส าหรับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
และข้อมูลมัลติมิเดีย 
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 5.2.2 การวิเคราะห์สถานภาพด้าน IT 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 IT ของ สบน. อย่างชัดเจน 

 มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นหน่วยงานภายใต้
การบังคับบัญชาของ สบน. มีหน้าที่รับผิดชอบ
ภารกิจด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง  
ท าให้ปฏิบัติงานรองรับนโยบายด้าน IT ได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

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

 มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และรองรับการ
พัฒนาด้าน IT ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 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 DE 

 ระบบเครือข่ายมีความเร็วสูง มีขนาดความเร็ว  
1 Gbps และมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

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

 ขาดการรวบรวม ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล
ความเคลื่อนไหวด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และยังไม่สามารถสร้างทักษะ 
ด้าน IT ให้แก่บุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม  
เพ่ือน ามาสู่กระบวนการบริหารจัดการที่ต่อเนื่อง  

 ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (User) มีความรู้  
ความเข้าใจ และทักษะการใช้งานระบบ IT  
ไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถใช้งานไม่เต็ม
ประสิทธิภาพมากนัก และผู้ใช้บางส่วนมีการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมการท างานที่
สอดคล้องกับงาน IT ได้ค่อนข้างน้อย 

 การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานหรือการ
แก้ปัญหาพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
บุคลากรผู้ใช้งานอย่างทั่วถึงยังมีไม่เพียงพอ 

 ขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานภายใน และขาดการบูรณาการระหว่าง 
ส านัก/ศูนย์/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 50 Mbps ที่
เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของบุคลากร สบน.  
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560) 

 มีการใช้ระบบโดเมนเนมเพ่ือควบคุมบริหารจัดการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายใน สบน. ให้เป็นไป
ตามนโยบายและระเบียบการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ก าหนด 

 สบน. มีการใช้งาน Wireless ติดต้ังครอบคลุมพ้ืนที่
ทุกจุดภายใน สบน. 

 สบน. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้าน IT 
หลากหลายช่องทาง และมีระบบเว็บไซต์ ระบบ
อินทราเน็ตที่ทันสมัย 

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

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

 ระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการเผยแพร่
ความรู้เพื่อสร้างให้เกิดหน่วยงานแห่งการเรียนรู้
มีการใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ 

 สบน. มีข้อจ ากัดเรื่องอาคารสถานที่ เนื่องจาก 
ไม่มีอาคารสถานที่ท่ีเป็นของ สบน. โดยเฉพาะ 
ท าให้การจัดการพ้ืนที่และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้าน ICT เช่น การวางสายเครือข่าย ระบบไฟฟ้า 
ระบบเข้า-ออก ระบบลิฟท์ เป็นต้น  
ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ 
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5.2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ สบน. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. เป็น
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบโดยตรงเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการสนับสนุนและการบริการที่ มี
ประสิทธิภาพขั้นสูง ทั้งนี้ปัจจัยเกี่ยวข้องประกอบด้วย ดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านงบประมาณ ประกอบด้วย ความเหมาะสมและข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือน ามาพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการด้านคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Hardware and Devices) ระบบโปรแกรม (Software) และระบบเครือข่าย (Network) 
รวมถึงงบประมาณในการพัฒนาความสามารถและจัดหาบุคลากร (Peopleware) ที่มีความรู้ความสามารถให้เพียงพอ
กับภารกิจงานของ สบน. และแผนการพัฒนาบุคลากรด้าน IT ของ สบน. ในอนาคต 

2) ปัจจัยและข้อก าหนดในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการก าหนดแผนงาน/โครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สบน. ที่ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญและผลักดันให้มีการน าไปสู่การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบการจัดท าต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและครบถ้วนทุกมิติ  รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์จาก
กรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงการคลัง เช่น แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็น
กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) อีกส่วนหนึ่งคือการบูรณาการข้อมูล ความต้องการ ปัญหาและอุปสรรค 
และความมุ่งหวังด้านการพัฒนาระบบงาน IT ในแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว จากหน่วยงาน
ภายใน สบน. เพ่ือน าไปสู่การระดมความรู้ ความคิดเห็นที่สะท้อนถึงความเป็นจริง และทิศทางของการพัฒนา
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการเชื่อมโยงแนวทางการด าเนินงานกับหน่วยงานภายนอกที่มีความเกี่ยวข้อง
กับงานด้าน IT ร่วมกัน  

3) มาตรการ ข้อก าหนด กฎระเบียบ และกฎหมาย ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ  
พระราชกฤษฎีกา พระราชก าหนด กฎระเบียบ ประกาศ มาตรฐานต่าง ๆ แนวนโยบายด้าน IT แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงและปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการบริหารความต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมภายใน (Internal 
Audit) และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องต่อการปฏิบัติงานด้าน IT ของ สบน.  

4) เทคโนโลยีด้าน IT ประกอบด้วย นวัตกรรม สถานการณ์ ทิศทางและแนวโน้ม
เทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ สบน. 
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5.2.4 การวิเคราะห์สถานภาพด้าน IT ที่มีผลกระทบเนื่องจากปัจจัยภายนอก 

 

 

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

 รัฐบาลและกระทรวงการคลังมีนโยบายชัดเจน
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ IT เพ่ือการบริหารและ
บริการภาครัฐ (e-Government) และก าหนด
แนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) 
เห็นชอบให้ สบน. ผ่านมาตรฐานด้านนโยบาย 
ความมั่นคงปลอดภัย แล้วตั้งแต่ปี 2555  
และมีการทบทวนปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  

 มีกรอบแนวทางในการพัฒนางานด้าน IT  
ของหน่วยงานที่ชัดเจน ผู้บริหารส่งเสริมและ 
ให้ความส าคัญต่องานด้าน IT มากขึ้น สนับสนุนการ
เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้าน IT และส่งเสริม 
การอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะด้าน IT 

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

 รัฐบาลได้ออกกฎหมายที่ใช้ในการรองรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้มีการใช้งานอย่าง
ถูกต้อง 

 รัฐบาลมีนโยบายให้ปรับปรุงกระบวนการท างาน
ด้านบริการและสืบค้นข้อมูลให้มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ตามสิทธิการรับรู้ข่าวสารของภาครัฐ
ตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด 

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ 
มีการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือ IT ที่มี
ประสิทธิภาพ  

 หน่วยงานราชการต่าง ๆ มีการน า IT ไปใช้ในการ
ด าเนินงานและสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ในอนาคต 

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

 อุปกรณ์ด้าน IT มีราคาค่อนข้างสูง และมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่สอดคล้อง
กับระเบียบและมาตรฐานกลางของอุปกรณ์ IT 
ที่ภาครัฐก าหนดไว้ 

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

 ปัญหาด้านความขัดแย้งทางการเมือง
ภายในประเทศที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
อาคารสถานที่ และภาวะการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลต่อขั้นตอน 
การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ 

 การรุกรานจากไวรัสคอมพิวเตอร์  
การโจรกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ
ปัญหาอื่น ๆ ซึ่งเป็นภัยอันเกิดจากเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเฉพาะด้านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  
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5.2.5 ผลการวิเคราะห์สามารถสรุป SWOT Analysis Matrix ได้ดังนี้ 

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

 มีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)  
ที่สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
แผนงาน/โครงการด้าน IT และมีนโยบายสนับสนุน
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 

 มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประจ าหน่วยงาน 
 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจในการ 

ใช้งานระบบสารสนเทศมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ในครั้งต่อไป 

 บุคลากรด้าน IT มีความมุ่งมั่น ตั้งใจและ 
สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

 ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (User) มีความรู้  
ความเข้าใจ และทักษะการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ 

 ขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานภายใน และขาดการบูรณาการระหว่าง 
ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม  

 ข้อมูลจากระบบสารสนเทศบางส่วนยังไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และการขยายตัว
โครงการใหม่ จึงต้องปรับปรุงข้อมูลและระบบ 
ให้รองรับกับโครงการใหม่นั้น 

 ขาดการเก็บในลักษณะของฐานข้อมูลกลาง 
(Data Center) 

 ขาดการพัฒนาระบบถ่ายทอดองค์ความรู้  
เพ่ือให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 ข้อจ ากัดเรื่องอาคารสถานที่ เนื่องจากไม่มี 
อาคารสถานที่ที่เป็นของ สบน. โดยเฉพาะ  
ท าให้การจัดการพ้ืนที่และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้าน IT ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มท่ี 
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โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 

 รัฐบาล และกระทรวงการคลังมีนโยบายชัดเจน
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ IT 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
ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และปัญหาอื่น ๆ ซึ่งเป็น
ภัยอันเกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ
ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

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) เพ่ือดึงจุดแข็งที่มีอยู่นี้มาเสริมสร้าง ปรับใช้และ
สร้างโอกาสต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ 

สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจาก
แสดงถึงการที่หน่วยงานมีปัญหาจุดอ่อนภายใน และก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกหลายประการ ดังนั้น 
ทางเลือกที่ดีที่สุดคือ กลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพ่ือพยายามลดหรือหลบหลีก
อุปสรรคต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่ท าให้หน่วยงานเกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด 
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สถานการณ์ที ่ 3 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อม 
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ สบน. มีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น ควรมีมาตรการ
เร่งรัดการจัดการในระหว่างที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การขยายจุดแข็ง
(Diversification Strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีในการสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอ่ืน ๆ แทนอุปสรรค 

สถานการณ์ที่ 4 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์นี้ สบน. มีโอกาสที่เป็นข้อได้เปรียบด้านการ
แข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลายประการเช่นกัน ดังนั้น ทางออก
คือกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง (Turnaround-oriented Strategy) เพ่ือขจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้
พร้อมที่จะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่หน่วยงาน 
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บทท่ี 6 แผนงานโครงการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. พ.ศ. 2560 – 2564 

 6.1 แผนงานโครงการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงปี 2560 – 2564 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. 

โครงการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่บรรจุเข้าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สบน. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมจ านวน 21 โครงการ วงเงินรวม 132 ล้านบาท  

แผนงาน /โครงการ  2560 2561 2562 2563 2564 แหล่งเงิน หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้มีเสถียรภาพต่อการใช้งาน มีระบบป้องกันท่ีปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพสูง 

3.88 4.00 - 12.50 - 20.38 
  

1. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 3.88 - - - - งปม ศทส. 
2. โครงการจัดท าระบบเว็บไซต์ของส านักงานบริหารหนีส้าธารณะเพื่อรองรับยุทธศาสตร์รัฐบาลดจิิทัล - 4.00 - - - งปม ศทส. 
3. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศส าหรับอาคารส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ )อาคารใหม่(  - - - 6.00 - งปม ศทส. 
4. โครงการจัดท าห้องปฏิบตัิการ GFMIS-TR Training center - - - 6.50 - งปม ศทส. 
ยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สบน. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 25.59 10.43 10.45 3.50 - 46.49   
5. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมลูที่ปรึกษา (ศท.) 7.77 - - - - งปม ศท. 
6. โครงการจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 (ปี 60 : ระยะที่ 2 / ปี 61 : ระยะที่ 3 / ปี 62 : ระยะที่ 4) 

4.54 4.43 4.40 - - งปม สบค. 

7. โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลอัตราค่าจ้างท่ีปรึกษา 3.50 - - - - งปม ศท. 
8. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการจัดการความรู้ (KM) 9.78 - - - - ภาษี

ท้องถิ่น 
กตส/กพร 

9. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนากระบวนงานและข้อมูลด้านหนี้สาธารณะให้รองรบัเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
การเงิน (Financial Technology: FIN-TECH) 

- 3.00 - - - งปม ศทส. 

10. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อเข้าสู่ Mobile Platform - 3.00 - - - งปม ศทส./ศท. 
11. โครงการจา้งที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา Digital Saving Bond   6.00   งปม สพต. 
12. โครงการปรับปรุงระบบการประมลูพันธบัตรรัฐวิสาหกจิเป็นวิธอีิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding) - - 0.05 - - งปม สจน.2 
13. โครงการพัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ (KM) ของ สบน. - - - 1.50 - งปม กพร. 
14. โครงการจดัท าศูนย์ปฏิบัติการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (BOT-EFS) - - - 2.00 - งปม สจน.1/2/IT 
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แผนงาน /โครงการ  2560 2561 2562 2563 2564 แหล่งเงิน หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาและบรหิารจัดการระบบฐานข้อมูล และควบคุมมาตรฐานข้อมูลด้านหนีส้าธารณะ  - - 8.50 22.00 28.00 58.50   
15. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ         -    -     8.50          -            -    งปม สนผ. 
16. โครงการบรูณาการฐานข้อมลูสารสนเทศภายในของ สบน. (Internal Enterprise Service BUS)         -    -         -    22.00          -    งปม ศทส. 
17. โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลหนีส้าธารณะ (PDMO-DOC) เพื่อช่วยในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ การตดัสินใจ 

ของผู้บริหาร  
        -    -         -            -    20.00  งปม ศทส. 

18. โครงการจดัท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS THAI  ใช้งบประมาณของ สป .กค.  งปม / DPL สป. กค. 
19. โครงการการพัฒนาช่องทางการเปิดเผยข้อมูลแกส่าธารณะ (Open Data)         -    -         -            -      8.00  งปม ศทส. 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   0.68  0.61  0.62    0.62    0.62  3.15   
20. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทลั   0.39  0.50   0.50    0.50    0.50  ค่าธรรมเนียม

ค้ าประกัน/ 
งปม 

ศทส. 

21. โครงการอบรม GFMIS-TR ให้แก่หน่วยงานภายใน/ภายนอก   0.29  0.11   0.12    0.12    0.12  งปม ศทส. 
รวมวงเงินที่ใช้ (ล้านบาท) 30.15  15.04  19.57  38.62  28.62  132.00   
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6.2  แผนงานโครงการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงปี 2560 – 2564 จ าแนกตามปีงบประมาณ และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนต่าง ๆ 
 

แผนงาน /โครงการ  ด้าน IT สบน. 
Digital 
MOF 

แผน DG แผน DE 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการจัดการความรู้ (KM) ยุทธ 2 ยุทธ 4 ยุทธ 2 ยุทธ 1 ยุทธ 4 
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมลูที่ปรึกษา (ศท.)  ยุทธ 2 ยุทธ 5 ยุทธ 2 ยุทธ 1 ยุทธ 4 
3. โครงการจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ปี 60 : ระยะที่ 2) ยุทธ 2 ยุทธ 3 ยุทธ 2 ยุทธ 1 ยุทธ 4 
4. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ยุทธ 1 ยุทธ 4 ยุทธ 4 ยุทธ 1 ยุทธ 4 
5. โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลอัตราค่าจ้างท่ีปรึกษา ยุทธ 2 ยุทธ 5 ยุทธ 2 ยุทธ 1 ยุทธ 4 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      
1. โครงการจัดท าระบบเว็บไซต์ของส านักงานบริหารหนีส้าธารณะเพื่อรองรับยุทธศาสตร์รัฐบาลดจิิทัล ยุทธ 1 ยุทธ 4 ยุทธ 1 ยุทธ 1 ยุทธ 4 
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนากระบวนงานและข้อมูลด้านหนี้สาธารณะให้รองรบัเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ

การเงิน (Financial Technology: FIN-TECH) 
ยุทธ 2 ยุทธ 4 ยุทธ 1 ยุทธ 1 ยุทธ 4 

3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ Mobile Platform ยุทธ 2 ยุทธ 5 ยุทธ 2 ยุทธ 1 ยุทธ 4 
4. โครงการจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ปี 61 : ระยะที่ 3) ยุทธ 2 ยุทธ 3 ยุทธ 2 ยุทธ 1 ยุทธ 4 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ยุทธ 3 ยุทธ 1 ยุทธ 2 ยุทธ 1 ยุทธ 4 
2. โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา Digital Saving Bond ยุทธ 2 ยุทธ 2 ยุทธ 2 ยุทธ 1 ยุทธ 4 
3. โครงการจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ปี 62 : ระยะที่ 4) ยุทธ 2 ยุทธ 3 ยุทธ 2 ยุทธ 1 ยุทธ 4 
4. โครงการปรับปรุงระบบการประมูลพันธบัตรรัฐวสิาหกิจเป็นวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding) ยุทธ 2 ยุทธ 4 ยุทธ 2 ยุทธ 1 ยุทธ 4 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
1. โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศภายในของ สบน. (Internal Enterprise Service BUS) ยุทธ 3 ยุทธ 1 ยุทธ 1 ยุทธ 1 ยุทธ 4 
2. โครงการจัดท าห้องปฏิบตัิการ GFMIS-TR Training center ยุทธ 1 ยุทธ 4 ยุทธ 5 ยุทธ 1 ยุทธ 4 
3. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศส าหรับอาคารส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ )อาคารใหม่(  ยุทธ 1 ยุทธ 4 ยุทธ 4 ยุทธ 1 ยุทธ 4 
4. โครงการจัดท าศูนย์ปฏิบตัิการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (BOT-EFS) ยุทธ 2 ยุทธ 4 ยุทธ 4 ยุทธ 1 ยุทธ 4 
5. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสทิธิภาพระบบสารสนเทศดา้นการจัดการความรู้ (KM) ของ สบน. ยุทธ 2 ยุทธ 4 ยุทธ 2 ยุทธ 1 ยุทธ 4 
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แผนงาน /โครงการ  ด้าน IT สบน. 
Digital 
MOF 

แผน DG แผน DE 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
1. โครงการพัฒนาศูนย์ปฏบิัติการข้อมูลหนี้สาธารณะ (PDMO-DOC) เพื่อช่วยในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ การตดัสินใจของ
ผู้บริหาร 

ยุทธ 3 ยุทธ 1 ยุทธ 1 ยุทธ 1 ยุทธ 4 

2. โครงการการพัฒนาช่องทางการเปิดเผยข้อมลูแก่สาธารณะ (Open Data) ยุทธ 3 ยุทธ 1 ยุทธ 1 ยุทธ 1 ยุทธ 4 
โครงการอบรม ทุกปีงบประมาณ      
1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล ยุทธ 4 ยุทธ 4 ยุทธ 5 ยุทธ 1 ยุทธ 5 
2. โครงการอบรม GFMIS-TR ให้แก่หน่วยงานภายใน/ภายนอก ยุทธ 4 ยุทธ 4 ยุทธ 5 ยุทธ 1 ยุทธ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็น
กระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) 
ยุทธศาสตร์ 1  ยกระดับการใช้ประโยชน์จาก

การบูรณาการขอ้มูลเศรษฐกิจ
การเงินการคลังด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ 2  ยกระดับกระบวนการท างาน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ 3  สร้างความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ 4  บูรณาการและยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ 5  พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(แผน DE) 
ยุทธศาสตร์ 1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพ สูงให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ 

ยุทธศาสตร์ 2  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ 3  สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่า
เทียมด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล 

ยุทธศาสตร์ 4  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ 5  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ 6  สร้างความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (แผน DE) 
 
ยุทธศาสตร์ 1  การพัฒนาและยกระดับขีด

ความสามารถรองรับการ
ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ 2  การยกระดับคุณภาพชวีติ
ของประชน 

ยุทธศาสตร์ 3  การยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ 4  การยกระดับความมั่นคง
และเพิ่มความปลอดภัย
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ของ สบน. 
ยุทธศาสตร์ 1  บริหารหนี้สาธารณะให้มี

ต้นทุนที่เหมาะสม ภายใต้
กรอบความเสี่ยงที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ 2   พัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย
ให้เป็นศูนย์กลาง (Hub) 
ตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาค
เอเชีย 

ยุทธศาสตร์ 3  บริหารจัดการและติดตาม
ประเมินผลโครงการเงินกู้ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 

ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาบุคลากร ระบบบริหาร
จัดการ ระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่
ปรึกษา ขยายโอกาสไปสู่
ระดับอาเซียน และสามารถ
บริหารจัดการตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ 
สบน. 
ยุทธศาสตร์ 1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มี
เสถียรภาพต่อการใช้งาน มี
ระบบป้องกันที่ปลอดภัย และ
มีประสิทธิภาพสูง 

ยุทธศาสตร์ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ 
สบน. ให้มีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ 3  พัฒนาและบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูล และควบคุม
มาตรฐานข้อมูลด้านหนี้
สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ 4  พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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6.3 วัตถุประสงค์ ผลผลิต/กิจกรรมของแผนงานโครงการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงปี 2560 – 2564 
 

แผนงาน /โครงการ  
งบประมาณและปีงบประมาณ 

ที่ประสงค์จะด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หน่วยงาน

หลัก 
ที่รับผิดชอบ 60 66 62 66 64 

6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
    และการจัดการความรู้ (KM) 

9.78 
(ภาษี

ท้องถิ่น) 

    กตส. และ 
กพร. 

วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ (โดยย่อ) : เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน 
และการจัดการความรู้ของ สบน. ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน  
รวมทั้งผู้บริหารระดับต่าง ๆ สามารถใช้ข้อมูลและสารสนเทศด้านตรวจสอบภายในและการจัดการความรู้  
เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ วางแผนและก ากับติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการความรู้ (KM) ของ สบน. 
ผลผลิต/กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ : เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) และการจัดการความรู้ (KM) ของ สบน. 
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา (ศท.) 7.77 

(งปม.) 
    ศท. 

วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ (โดยย่อ) : เพ่ือปรับปรุงระบบและพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์ของ 
ศท. ให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน การสืบค้นข้อมูล และรองรับการบริการของ ศท. ผ่านระบบ Web 
Application โดยมีรูปแบบอย่างน้อย 2 ภาษา เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบและกฎหมายด้านการพัสดุ 
และจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ และเพ่ือส่งเสริมที่ปรึกษาไทยให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 
ผลผลิต/กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ : 
   1. การปรับปรุงระบบเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลของ ศท. 
   2. การอบรมและสัมมนาให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สบน. และผู้ใช้บริการ/ที่ปรึกษา เพ่ือน าเสนอการใช้งานระบบ 
6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ ระยะที่ 2 4.40 

(งปม.) 
    สบค. 

วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ (โดยย่อ) : เพ่ือพัฒนาระบบ IIPM ระยะที ่2 โดยเป็นการพัฒนาต่อยอด 
จากระยะที่ 1 ในส่วนของระบบบริหารโครงการเงินให้กู้ต่อ ซึ่งจะรองรับขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน  
การน าส่งและตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา และการอนุมัติผ่านระบบ IIPM และคาดว่าจะสามารถ
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แผนงาน /โครงการ  
งบประมาณและปีงบประมาณ 

ที่ประสงค์จะด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หน่วยงาน

หลัก 
ที่รับผิดชอบ 60 66 62 66 64 

พัฒนาระบบแล้วเสร็จ รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลผ่านระบบได้ภายในไตรมาส 1 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผลผลิต/กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ : 
   1. การพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ ระยะที ่2 
   2. การอบรมเจ้าหน้าที่ของ สบน. เพ่ือใช้งานระบบ 
   3. การให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้งานระบบ 
4. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 3.88 

(งปม.) 
    ศทส. 

วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ (โดยย่อ) :  
   1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องส ารองไฟและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)  
ทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้งานมาแล้ว 7 ปีขึ้นไป และมีประสิทธิภาพการท างานต่ า 
   2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
และระบบส านักงาน เพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ผลผลิต/กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ : 
   1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) จ านวน 75 เครื่อง 
   2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) จ านวน 27 เครื่อง 
   3. ระบบปฏิบัติการและระบบส านักงาน จ านวน 102 ชดุ 
   4. เครื่องส ารองไฟ (UPS) จ านวน 75 ชุด 

      

5. โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา 3.50 
(งปม.) 

    ศท. 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ (โดยย่อ) : เพ่ือศึกษา ส ารวจข้อมูล กฎหมาย หลักเกณฑ์และองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา และเพ่ือให้กระทรวงการคลังมี
อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาที่ถูกต้องและเหมาะสม 
ผลผลิต/กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ : เอกสารรายงานการศึกษา ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลอัตราค่าจ้าง 
และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรึกษา 
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แผนงาน /โครงการ  
งบประมาณและปีงบประมาณ 

ที่ประสงค์จะด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หน่วยงาน

หลัก 
ที่รับผิดชอบ 60 66 62 66 64 

6. โครงการจัดท าระบบเว็บไซต์ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อรองรับยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล  4.00 
(งปม.) 

   ศทส. 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ (โดยย่อ) :  
   1. เพ่ือจัดท าและพัฒนาระบบเว็บไซต์ สบน. ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย สวยงาม ใช้งานได้กับ 
ทุกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Responsive) และรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 
   2. เพ่ือจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบเว็บไซต์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย 
   3. เพ่ือจัดท าและพัฒนารูปแบบ การน าเสนอและการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของระบบเว็บไซต์ 
ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย (Multifunction) 
   4. เพ่ือจัดท าและพัฒนาระบบเว็บไซต์มีความสอดคล้องและรองรับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(Digital Economy) และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 

      

ผลผลิต /กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ  : ระบบเว็บไซต์ของ สบน  .ที่รองรับยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล  
โดยมีรูปแบบและเมนูการใช้งานที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สวยงาม ทันสมัย และสามารถใช้งานได้ 
กับทุกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ )Responsive( 
7. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนากระบวนงานและข้อมูลด้านหนี้สาธารณะให้รองรับ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน (Financial Technology: FIN-TECH) 

 3.00 
(งปม.) 

   ศทส. 

วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ (โดยย่อ) : ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ
การด าเนินธุรกรรมทางการเงินเพิ่มมากข้ึน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดผลกระทบกับขั้นตอน 
การปฏิบัติงานของ สบน. ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น สบน. จึงจ าเป็นต้องศึกษาและพัฒนากระบวนงานและข้อมูลด้านหนี้สาธารณะให้รองรับ Fin-Tech 
ผลผลิต/กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ : 
   1. ศึกษาข้ันตอนการปฏิบัติงานและผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก Financial Technology 
   2. วิเคราะห์และปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้รองรับ Financial Technology 
   3. พัฒนาระบบสารสนเทศของ สบน. ให้รองรับ Financial Technology 
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แผนงาน /โครงการ  
งบประมาณและปีงบประมาณ 

ที่ประสงค์จะด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หน่วยงาน

หลัก 
ที่รับผิดชอบ 60 66 62 66 64 

8. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ Mobile Platform  3.00 
(งปม.) 

   ศทส. 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ (โดยย่อ) : จัดท าและพัฒนา Application ของ สบน. ให้สามารถ 
ใช้งานในลักษณะ Mobile Platform ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
ผลผลิต/กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ: จัดท า Mobile Platform จาก Application ของ สบน.  
อย่างน้อย  1 ระบบ 
9. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ    8.50 

(งปม.) 
  สนผ. 

วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ (โดยย่อ) : พัฒนาการน าเข้าแผนงานโครงการเพ่ือจัดท าแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะในรูปแบบดิจิทัล 
ผลผลิต/กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ : 
   1. พัฒนาระบบน าเข้าแผนงานโครงการเพ่ือจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
   2. พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบให้สามารถส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-TR 
10. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา Digital Savings Bond   6.00 

(งปม.) 
  สพต. 

วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ (โดยย่อ) : เพ่ือศึกษาและพัฒนา Digital Savings Bond ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการลงทุนของผู้ลงทุนและเทคโนโลยีทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 
ผลผลิต/กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ : 
การพัฒนากระบวนการจ าหน่ายและการบริหารจัดการ Digital Savings Bond ที่จะสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ลงทุนและเทคโนโลยีทางการเงินในอนาคต 
11. โครงการปรับปรุงระบบการประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจเป็นวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:  
     e-Bidding) 

  0.05 
(งปม.) 

  สจน .2  

วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ (โดยย่อ) : เพ่ือจัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ของ สบน. เพ่ือรองรับระบบการประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง
เป็นผู้จัดหาเป็นวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-Bidding) ผ่าน Platform ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
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แผนงาน /โครงการ  
งบประมาณและปีงบประมาณ 
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หลัก 
ที่รับผิดชอบ 60 66 62 66 64 

ผลผลิต/กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ : ปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน ICT  และโครงข่ายการสื่อสารส าหรับระบบการประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง 
12. โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศภายในของ สบน. (Internal Enterprise Service BUS)    22.00 

(งปม.) 
 ศทส. 

วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ (โดยย่อ) : เนื่องด้วยในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สบน. มี
ฐานข้อมูลและระบบงานเป็นจ านวนมาก แต่การพัฒนาระบบดังกล่าวยังขาดความเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะ
การบูรณาการ และขาดมาตรฐานในการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ท าให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
ระบบต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันท าได้ยากและซับซ้อน เกิดความขัดแย้งกันของข้อมูลชนิดเดียวกันจาก
ระบบงานที่ต่างกัน ไม่สามารถส่งต่อหรือใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือระบบงานที่ต่างกันได้ จึงมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน และมีความจ าเป็นในการจัดหาและติดตั้ง
ระบบช่องทางบริการสารสนเทศส าหรับองค์กร และต่อเชื่อมการบริการข้อมูลจากระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิม
เข้าสู่ช่องทางบริการสารสนเทศส าหรับองค์กรเพ่ือปรับปรุงให้เป็นสถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service 
Oriented Architecture: SOA) รวมถึงการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลของภาครัฐและเอกชน 
ผลผลิต/กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ : 
   1. การศึกษาสถานภาพของระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล และกระบวนการท างานของ สบน. ในปัจจุบัน  
   2. จัดท าแนวทางการบูรณาการด้านกระบวนการและข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของ สบน. 
   3. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้นแบบของ สบน. ระยะที ่1  
และระบบ Web Portal ส าหรับหน่วยงาน 

      

13. โครงการจัดท าห้องปฏิบัติการ GFMIS-TR Training center    6.50 
(งปม.) 

 ศทส. 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ (โดยย่อ) : จัดหาห้องปฏิบัติการ GFMIS-TR Training center  
เพ่ือรองรับการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานภายใน/ภายนอก ณ อาคาร สบน. (ใหม่) 
ผลผลิต/กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ : 
   1. จัดท าห้องปฏิบัติการ GFMIS-TR Training center ที่สามารถรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 40 คน 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานบรหิารหนี้สาธารณะ  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 66 

แผนงาน /โครงการ  
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หลัก 
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   2. จัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรม 
14. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศส าหรับอาคารส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (อาคารใหม่)    6.00 

(งปม.) 
 ศทส. 

วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ (โดยย่อ) : ปรับปรุงอุปกรณ์และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของ สบน.  
เพ่ือรองรับการให้บริการบุคลากร เพ่ือรองรับการย้ายเข้าปฏิบัติงานที่อาคาร สบน. (ใหม่) รวมถึงการย้าย 
ศูนย์ข้อมูลของ สบน. (PDMO Data Center) ไปติดตั้งในพ้ืนที่ที่ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจัดหาให้ 
ผลผลิต/กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ : 
   1. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT และโครงข่ายการสื่อสาร ส าหรับอาคารใหม่ สบน. 
   2. การย้ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของ สบน. (PDMO Data Center) และติดตั้งให้ใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
15. โครงการจัดท าศูนย์ปฏิบัติการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  (BOT-EFS)    2.00 

(งปม.) 
 สจน .1  

 สจน .2  
ศทส. 

วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ (โดยย่อ) : เพ่ือจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติการด้านการเงินด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (BOT-EFS) เพ่ือรองรับการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (BOT-EFS) 
ผลผลิต/กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ : 
   1. จัดท าศูนย์ปฏิบัติการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (BOT-EFS) 
   2. จัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 
16. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ (KM) ของ สบน.    1.50 

(งปม.) 
 กพร. 

วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ (โดยย่อ) :  
1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ (KM) ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

และรองรับการด าเนินภารกิจที่เพ่ิมขึ้นของ สบน. รวมทั้งดูแลรักษาระบบ (Maintenance) ให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ (KM) ให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการใช้งานและรองรับ
การด าเนินงานในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ สบน. ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ 
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(KM) มากยิ่งขึ้น  
ผลผลิต/กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ : 
   1. ระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ (KM) ของ สบน. สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
   2. ระบบสารสนเทศมีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 
17. โครงการพัฒนาศูนย์ปฏบิัติการข้อมูลหนี้สาธารณะ (PDMO-DOC) เพื่อช่วยในการก าหนดนโยบาย  
      กลยุทธ์ การตัดสินใจของผู้บริหาร และการเชื่อมโยงศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) 

    20.00 
(งปม.) 

ศทส. 

วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ (โดยย่อ) :  
   1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานต่าง ๆ การบริหารงานและการตัดสินใจ 
   2. เพ่ือเป็นกระบวนการส าคัญท่ีช่วยสนับสนุนการจัดการวางแผน การก าหนดนโยบายกลยุทธ์ 
   3. จัดท าและน าเสนอรายงานสรุปที่สามารถให้บริการแบบทันทีทันใด (Real Time) จากฐานข้อมูล 

หลายแหล่ง และระบบสารสนเทศจากต่างระบบ     
ผลผลิต/กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ : 
   1. จัดท าห้องศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลหนี้สาธารณะ (PDMO-DOC) 
   2. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลหนี้สาธารณะที่ส าคัญให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐานเดียวกัน และเป็นระบบ

ฐานข้อมูลกลางด้านหนี้สาธารณะของประเทศ 
   3. พัฒนาการให้บริการเชื่อมโยงและเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานระดับกรมในกระทรวงการคลัง 
   4. จัดท า Data Virtualization and Data Science เพ่ือใช้ก าหนดนโยบายกลยุทธ์และการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร 

      

18. โครงการการพัฒนาช่องทางการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ (Open Data)     8.00 ศทส. 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ (โดยย่อ) : เพ่ือพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลหนี้สาธารณะให้
ประชานได้ทราบและสร้างช่องทางส่งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศในลักษณะ Web service เพ่ือเป็นการ
เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะอีกช่องทางหนึ่ง 
 

    (งปม.)  
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ผลผลิต/กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ : 
   1. ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณะ 
   2. บริการWeb service เพ่ือใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

      

69. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล 0.39 
(ค่าธรรม 
เนียม) 

0.50 
(ค่าธรรม 
เนียม) 

0.50 
(งปม.) 

 

0.50 
(งปม.) 

0.50 
(งปม.) 

 

ศทส. 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ (โดยย่อ) : พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบัญญัติและบังคับใช้
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ 
ผลผลิต/กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ : พัฒนาบุคลากรของ สบน. ให้มีความรู้ความเข้าใจ และรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
20. โครงการอบรม GFMIS-TR ให้แก่หน่วยงานภายใน/ภายนอก 0.29 

(งปม.) 
0.11 
(งปม.) 

0.12 
(งปม.) 

0.12 
(งปม.) 

0.12 
(งปม.) 

ศทส. 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ (โดยย่อ) : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องการใช้งานระบบ GFMIS-TR ให้แก่หน่วยงานภายใน/ภายนอก 
ผลผลิต/กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมความรู้ 
ความเข้าใจการใช้งานระบบ GFMIS-TR ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก สบน. ที่ใช้ระบบ GFMIS-TR 
21. โครงการจัดท าระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS THAI ใช้งบประมาณของ สป.กค. ศทส./  

วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ (โดยย่อ) : เพ่ือจัดท าระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS THAI ทดแทนระบบงานเดิม 

     สป.กค. 

ผลผลิต/กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ : 
ระบบฐานข้อมูลหนี้สาธารณะ GFMIS-TR ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS THAI 

      

วงเงินประมาณการรวมทั้งสิ้น 30.15  15.04  19.57  38.62  28.62  132.00 
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บทท่ี 7 การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
การบริหารงานโครงการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือบริหารงาน 

ก ากับและติดตามแผนงาน/โครงการตามที่บรรจุในแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สบน. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของ สบน. รวมถึงก าหนด
ขอบเขตการด าเนินงาน (Terms of Reference : TOR) ของแต่ละแผนงาน/โครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ครบถ้วนและสมบูรณ์  ดังนั้น จึงก าหนดปัจจัยส าคัญของการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานและแนวทางการบริหารแผนงาน/โครงการด้าน IT ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

7.1 ปัจจัยส าคัญของการบริหารจัดการ (MANAGEMENT CRITICAL KEY SUCCESS FACTOR) 

การก าหนดปัจจัยส าคัญของการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ 
สบน. เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สบน. และ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยปัจจัยหลักของการบริหารจัดการด้าน IT ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สบน.คือ 
การพัฒนาและบูรณาการแนวคิดการบริหารและติดตามผลการด าเนินงานทั้งระบบ ดังนี้ 

1) มีการบูรณาการกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ กรอบการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สบน. โดยวิเคราะห์ ก าหนด
ขอบเขตงานด้าน IT ให้สอดคล้องและรองรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ ของ สบน. โดยได้รับการ
เห็นชอบและสนับสนุนจากผู้บริหารของหน่วยงาน 

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

3) การก าหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการโดยตรงในรูปแบบของคณะกรรมการ/คณะท างาน
โดยเป็นผู้แทนของ ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีความเกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการนั้น ๆ และ
สามารถศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ กระบวนการ และประยุกต์ใช้ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ภายในเวลาที่ก าหนด 

4) จัดท าขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารโครงการ (Project Management) โดยจัดท า
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่ก าหนดวัตถุประสงค์ รายการงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา บุคลากร แผนงาน 
ผลลัพธ์ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไขของแต่ละแผนงาน/โครงการ ตลอดจนความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และ
ความต่อเนื่องของแต่ละแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้แผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานและ
สะดวกต่อการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

5) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในรูปแบบของการระดมสมอง 
(Brainstorm) จากทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ สบน. แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สบน. ฉบับนี้จึงต้องมีการ
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานเป็นประจ าและต่อเนื่องตามพันธกิจงาน และความต้องการใช้งานที่แท้จริง  



 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานบรหิารหนี้สาธารณะ  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 70 

ของบุคลากร สบน. อันจะน าไปสู่ความร่วมมือของส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ิมศักยภาพการให้ค าปรึกษาและ
การให้บริการงานด้าน IT ของ สบน. 

6) ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความรู้
ความเข้าใจ และทักษะที่ถูกต้องและเหมาะสม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับความรู้ แนวทางการพัฒนาและนวัตกรรม
ด้าน IT ที่ทันสมัย อีกท้ังมีการประเมินความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 7.2 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (MONITORING AND EVALUATION) 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (Monitoring and Evaluation) ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของ สบน. ฉบับนี้ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานมีความส าคัญและมีความจ าเป็นต้องบรรจุ  
อยู่ในแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สบน. เพ่ือให้วางแผนงาน IT ของหน่วยงานให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานโครงการ ผลของการติดตามและประเมินผลสามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในโครงการได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทราบถึงเป้าหมาย ปัญหาและอุปสรรคของโครงการได้อย่างแท้จริง  
กรอบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้าน IT ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล การใช้ทรัพยากรและงบประมาณ 
เพ่ือวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงการจัดสรรและกระจายทรัพยากรของแต่ละแผนงาน/โครงการ 
ให้สามารถด าเนินไปได้ตามเป้าหมายและตามกรอบงบประมาณที่ก าหนด 

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

บุคลากรของ สบน.  
 ติดตามและประเมินผลกระทบระยะยาวที่เกิดข้ึนกับหน่วยงาน 
 ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการควรต้องรายงานการด าเนินงานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ

อย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ  

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการด้าน IT ตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของ สบน. ควรมีการก าหนดการติดตามแผนงาน/โครงการ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการสามารถศึกษา วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลส าหรับการด าเนินงานได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ
จนถึงโครงการได้สิ้นสุด ทั้งนี้ อาจแบ่งข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามระยะ
แผนงาน/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 7.1  ระยะแผนงาน/โครงการ และข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล (Project Stages and 
Information Needs) 

ระยะแผนงาน /รครงการ  ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล 

1. ก่อนเริ่มแผนงาน/โครงการ ปัญหา ปัจจัยที่ก่อปัญหา ความต้องการของหน่วยงาน/บุคลากร
ของ สบน. ทรัพยากรที่จ าเป็น ข้อมูลที่น าไปสู่การวางรูปแบบ หรือ
ออกแบบแผนงาน/โครงการทั้งก าหนดแผนงาน งบประมาณ 
อุปกรณ ์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 าเนินงานยังขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เก็บข้อมูลที่ต้องการ 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการที่มีการจัดแบ่งไว้เป็นล าดับชั้น (Hierarchy of Objectives) การติดตาม
ประเมินผลงานด้าน IT จึงไม่ควรมองเพียงภาพรวมหรือมองมิติใดมิติเดียวโดยละเลยรายละเอียดของขอบเขต
งาน (TOR) ทั้งหมด แต่จะต้องค านึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตอบสนองจุดมุ่งหมาย (Goals) 
หรือวัตถุประสงค์ (Objectives) ของแผนงาน/โครงการด้วย การติดตามประเมินผลท าขึ้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล
สารสนเทศ หรืออีกนัยหนึ่งระบบติดตามและประเมินผลคือระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information System)  
ที่ใช้วัดความก้าวหน้า วัดการด าเนินงานและวัดผลส าเร็จของโครงการที่ก าหนดไว้ในแต่ละล าดับชั้นของวัตถุประสงค์ 

การติดตามผล (Monitoring) คือ การรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการโดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาด าเนินแผนงาน/โครงการ  
การติดตามผลแบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้ 

1) การติดตามระดับหน่วยงาน (Institutional monitoring) เป็นการติดตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับแผนงาน/โครงการโดยตรง เช่น นโยบาย แผนงาน งบประมาณ รายละเอียดงาน และการเบิกจ่าย เป็นต้น 
และการติดตามลักษณะทางกายภาพของแผนงาน/โครงการ (Physical monitoring) ซึ่งเป็นการติดตาม
ความก้าวหน้าของกิจกรรมภายในแผนงาน/โครงการในเชิงปริมาณและเวลา เช่น ก าหนดเวลาของกิจกรรมย่อย 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลได้จากรายงานผลการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละแผนงาน/โครงการ  

2) การติดตามบริบท/ปัจจัยแวดล้อม (Context monitoring) เพ่ือให้รู้ภาวะวิกฤติหรือความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในข้อ 1) รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมและมีผลต่อความส าเร็จของแผนงาน/
โครงการ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ควรได้รับการติดตามอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือจะได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือวิธีการบริหารงาน 
ให้เหมาะสมก่อนที่ปัญหาเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างปัจจัยแวดล้อมท่ีส าคัญ ได้แก่ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มีผลต่อ
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แผนงาน/โครงการ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นต้น ทั้งนี้ การให้ค าแนะน า การชี้แจง  
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับความเข้าใจให้ตรงกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการด้าน IT 
ภายใน สบน. เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้ทุกฝ่ายท างานประสานกันและน าไปสู่ผลลัพธ์หรือการพัฒนางานด้าน IT 
ตามท่ี สบน. ต้องการ  

3) การติดตามผลของแผนงาน/โครงการ (Results monitoring) มีทั้งผลกระทบระยะสั้น (Effect)  
ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับบุคลากรภายใน สบน. และผลกระทบระยะยาว (Impact) ที่เกิดขึ้นในวงกว้าง เช่น หน่วยงาน
ภายนอก ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น การประเมินผลกระทบระยะสั้นเป็นการประเมินความคิดเห็น 
ปฏิกิริยาและการตอบรับของบุคลากรของ สบน. ที่มีต่อผลผลิตของแผนงาน/โครงการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการนั้น ๆ รวมถึงผู้บริหารทราบถึงระดับการยอมรับของบุคลากรของ สบน. ตัวชี้วัด วัดได้จาก
ทัศนคติและความพึงพอใจของบุคลากรของ สบน. ที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ด าเนินการภายใต้แผนงาน/
โครงการ ส าหรับการประเมินผลกระทบระยะยาวช่วยให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่กลยุทธ์หรือวิธีการที่ใช้ด าเนินงาน
นั้นสามารถน าไปสู่จุดมุ่งหมายสุดท้าย (Final Goal) โดยวัดจากระดับความส าเร็จตามค่าเป้าหมาย และ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

4) การติดตามวัตถุประสงค์ (Objectives monitoring ) ใช้เพ่ือติดตามและตรวจสอบถึงความสามารถ
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานในภาพรวม และแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)  

การประเมินผล (Evaluation) คือ เครื่องมือของการบริหารที่ใช้ในการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบ (Accountability) ของผู้บริหาร/ผู้มีหน้าที่ประเมินผลมุ่งหวังเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน หลักฐานเชิงประจักษ์ที่บ่งบอกถึงประสิทธิผลของการด าเนินงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
ความถูกต้อง/ผิดพลาดของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากการออกแบบแผนงาน/โครงการ กระบวนการและขั้นตอน
ของการปฏิบัติ และการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ ขั้นตอน และกิจกรรมที่ขาดตกบกพร่อง ซึ่งในการประเมินผล
การด าเนินงานด้าน IT  ของ สบน. จ าเป็นต้องพิจารณาและประเมินองค์ประกอบของแผนงาน/โครงการควบคู่กัน 

สบน. โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวคิดน าหลักการการประเมินผลแผนงาน/โครงการด้าน IT 
เข้ามาปรับใช้ภายใน สบน. อย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ 

1) การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินผล
แผนงาน/โครงการในภาพกว้าง (Macro Analysis) เป็นรูปแบบพ้ืนฐานของการประเมินผลโดยทั่วไป เพ่ือให้ได้
ข้อมูลน ามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ โดยจะเน้นในด้านความสัมพันธ์ของแผนงาน/
โครงการที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในบริบทภายนอกหน่วยงาน 

2) การประเมินผลปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินผลถึงความเพียงพอของ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราก าลัง บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ วิธีการจัดการ เวลา เป็นต้น การประเมินผล
ปัจจัยเบื้องต้นนี้ช่วยให้ได้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ทบทวนและปรับปรุงวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติ การวางแผนอัตราก าลัง 
และแนวทางการด าเนินงาน ซึ่งแตกต่างจากการประเมินสภาวะแวดล้อมในแง่ของการประเมินปัจจัยเบื้องต้นเป็น
การกระท าเฉพาะเรื่อง และวิเคราะห์ภายในแผนงาน/โครงการเท่านั้น 

3) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินผลเพ่ือหาข้อบกพร่อง
ของการด าเนินงานตามขั้นตอนของแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับส่วนงานที่รับผิดชอบ 
การประเมินผล ตลอดจนเป็นการบันทึกข้อมูลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลกระบวนการเป็นการค้นหา
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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 
หรือเท่ากับเกณฑ์การประเมิน/การวัดระดับความส าเร็จของการปฏิบัติราชการ หมายถึงแผนงาน/โครงการนั้น
ประสบผลส าเร็จ แต่ถ้าผลงานที่ท าได้ต่ ากว่าเกณฑ์การประเมิน/การวัดระดับความส าเร็จของการปฏิบัติราชการ 
หมายถึงแผนงาน/โครงการไม่ประสบผลส าเร็จ โดยผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการต้องสามารถอธิบายถึงสาเหตุ 
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยใช้การรายงานตามสายการบังคับบัญชา 

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

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

1.1) การด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนมีส่วนส่งเสริมหรือเป็นปัญหาอุปสรรคในการ
บรรลุผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) 

1.2) การจัดหาทรัพยากร (Resources) ของแผนงาน/โครงการในแต่ละขั้นตอนตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

1.3) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการด าเนินกิจกรรมทั้งทางบวก
และทางลบ 

1.4) มูลค่าของผลผลิตที่ได้รับเปรียบเทียบกับมูลค่าการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
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 าเนินกิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบ 

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

3.1) ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ และผลกระทบที่มีต่อแผนงาน/
โครงการตามตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ได้ก าหนดไว้ 

3.2) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการด าเนินกิจกรรมทั้งทางบวก
และทางลบ 
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 7.3 แนวทางการบริหารแผนงาน/รครงการ 

การก าหนดแนวทางการบริหารแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สบน.  
ฉบับนี้ ได้พิจารณาถึงปัจจัยส าคัญหลายประการเพ่ือใช้ก าหนดล าดับความส าคัญของแผนงาน ปัจจัยที่พิจารณา
ประกอบด้วย 

1) ความสอดคล้องของแต่ละแผนงาน โดยพิจารณาทั้งในด้านความสัมพันธ์ของการใช้งาน 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการแต่ละแผนงาน เช่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
ก่อนการพัฒนาระบบงาน เป็นต้น 

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

3) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของระบบงานสารสนเทศ การออกแบบ
กระบวนการท างานภายใต้แผนงาน/โครงการ และการวางแผนระบบงานในอนาคตของหน่วยงาน 

การบริหารแผนงาน/โครงการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. เป็นหน้าที่ส าคัญและมี
ความจ าเป็นต่อการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการให้ส าเร็จลุล่วง สบน. จ าเป็นต้องมีข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือประกอบ
กับการตัดสินใจและการวางแผนกลยุทธ์ ดังนั้น แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สบน. จึงมีส่วนในการช่วยลดปัญหา
และสร้างภาพรวมของการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของ สบน. เนื่องจากการด าเนินโครงการจะได้รับการ
วิเคราะห์ในเรื่องของความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ การออกแบบกระบวนการท างานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
อันเป็นการสร้างประโยชน์ให้ สบน. สามารถน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 


