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รายงานคุณภาพของการจัดการสารสนเทศ 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

สังกัด : กระทรวงการคลัง 
 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร 

ประเด็นการประเมินผล การจัดการสารสนเทศ 

ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสวนราชการ 

นํ้าหนัก รอยละ 5 

เกณฑการใหคะแนน การพิจารณาระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสวนราชการ แบงเปน 2 สวน ดังน้ี 
1. คุณภาพของระบบสารสนเทศ (นํ้าหนัก : รอยละ 2) 
2. การใชประโยชนระบบสารสนเทศ (นํ้าหนัก : รอยละ 3) 

 

ประเด็นการประเมินผล 

1. คุณภาพของระบบสารสนเทศ (นํ้าหนัก : รอยละ 2) 
1.1 ระบบฐานขอมูล (Database) และความพรอมใชงานของขอมูล (นํ้าหนัก : รอยละ 0.5) (โปรดใชสัญลักษณ  ) 

  มีระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Database) เพ่ือใชในการบริหารจัดการภายในองคกรและสนับสนุนงานตาม 
      ภารกิจหลัก 

  มีระบบฐานขอมูลที่ควรจะเช่ือมโยงกันสําหรับขอมูลที่เก่ียวเนื่องกัน เพ่ือใหผูที่เก่ียวของสามารถเขาถึงขอมูลไดตาม
ความเหมาะสม 
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ชื่อระบบงาน ฐานขอมูลหน้ีสาธารณะ (CS – DRMS 2000+) 

สรุปหนาท่ีของระบบที่
สนับสนุนงานตามภารกิจหลัก 

เก็บบันทึกขอมูลหน้ีสาธารณะ รวมทั้งการจัดเตรียมรายงานตางๆเก่ียวกับ 
หน้ีสาธารณะ และการทํา Sensitivity Analysis ในมิติตาง ๆ อาทิ การเปล่ียน-
แปลงอัตราแลกเปล่ียน อัตราดอกเบี้ย และการกอหน้ีใหม เปนตน 

หนวยงานรับผิดชอบฐานขอมูล ศูนยขอมูลสารสนเทศ 

หนวยงานท่ีเชื่อมโยงขอมูลและ
ใชขอมูล 

สํานักนโยบายและแผน สํานักเงินกูในประเทศ สํานักเงินกูโครงการ  
สํานักเงินกูตลาดเงินทุนตางประเทศ  กลุมชวยอํานวยการ  ศูนยขอมูลสาร –
สนเทศ  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และบริษัทเอกชน 

รูปแบบการเช่ือมโยงขอมูล  เช่ือมโยงดวยเอกสาร 
 เช่ือมโยงดวยไฟลขอมูล 

   เช่ือมโยงเขาฐานขอมูลโดยตรง 

ระบบฐานขอมูล     Oracle 
 DB II 
 Access 
 Others :  

รูปแบบท่ีใช  Web-based 
    Others : Client – Server 

 

ชื่อระบบงาน ฐานขอมูลการติดตามผลการเบิกจายเงินกูจากตางประเทศ  (OSU) 

สรุปหนาท่ีของระบบที่
สนับสนุนงานตามภารกิจหลัก 

รวบรวมขอมูลการเบิกจายเงินกู และติดตามความกาวหนาของโครงการท่ีใช 
เงินกูจากตางประเทศ 

หนวยงานรับผิดชอบฐานขอมูล สํานักเงินกูโครงการ 

หนวยงานท่ีเชื่อมโยงขอมูลและ
ใชขอมูล 

สํานักเงินกูโครงการ  สํานักเงินกูในประเทศ  สํานักเงินกูตลาดเงินทุน-
ตางประเทศ  และสํานักบริหารการชําระหน้ีและสารสนเทศ 

รูปแบบการเช่ือมโยงขอมูล  เช่ือมโยงดวยเอกสาร 
 เช่ือมโยงดวยไฟลขอมูล 

   เช่ือมโยงเขาฐานขอมูลโดยตรง 

ระบบฐานขอมูล   Oracle 
 DB II 
 Access 

   Others : MySQL 

รูปแบบท่ีใช     Web-based 
 Others :   
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ชื่อระบบงาน ฐานขอมูลที่ปรึกษาไทย 

สรุปหนาท่ีของระบบที่
สนับสนุนงานตามภารกิจหลัก 

ใหบริการรับจดทะเบียนที่ปรึกษาและเรื่องตางๆ ที่เก่ียวของกับงานทะเบียน 
รวมถึงการใหบริการขอมูลเก่ียวกับที่ปรึกษา 

หนวยงานรับผิดชอบฐานขอมูล สํานักเงินกูโครงการ 

หนวยงานท่ีเชื่อมโยงขอมูลและ
ใชขอมูล 

สํานักเงินกูโครงการ  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ และบริษัทที่ปรึกษา 

รูปแบบการเช่ือมโยงขอมูล  เช่ือมโยงดวยเอกสาร 
 เช่ือมโยงดวยไฟลขอมูล 

    เช่ือมโยงเขาฐานขอมูลโดยตรง 

ระบบฐานขอมูล     Oracle 
 DB II 
 Access 
 Others 

รูปแบบท่ีใช    Web-based 
 Others :   

 ถามี กรุณาระบุอุปสรรค/ปญหาทีพ่บในระบบฐานขอมูล 
 ..................ไมมี................................................................. 
  
  มีระบบในการตรวจสอบ (Verify) เพ่ือทําใหมั่นใจไดวาขอมูลที่ไดมาเช่ือถือได เที่ยงตรง 
 - กรุณาระบุขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตอง (โปรดใชสัญลักษณ  ) 

    มีการรับรองความถูกตองโดยหัวหนาหนวยงานเจาของขอมูล กอน UPLOAD เขาฐานขอมูลของศูนยปฏิบัติการ 
    มีระบบการสุมทวนสอบ โดยเจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการ 
  อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………….  
 ถามี กรุณาระบุอุปสรรค/ปญหาทีพ่บในความนาเช่ือถือของขอมูล 
 ................................................................................... 
  
    มีระบบการปรับปรุง ขอมูลใหทันกาล เชน มีผูที่รับผิดชอบ ความถ่ีในการปรับปรุงเหมาะสมและทันตอเหตุการณ 

        ในการนําขอมูลไปใชงาน 
 - ระบบการปรับปรุงขอมูลที่มีอยู (โปรดใชสัญลักษณ  ) 
  มีคูมือแสดงถึงระบบการปรับปรุงขอมูลใหทันกาล ของทุกฐานขอมูล 
    มีหลักการปฏิบัติตางๆที่แสดงถึงระบบการปรับปรุงขอมูล ไดแก   

ดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลทุกวันทําการสุดทายของเดือน 
 ถามี กรุณาระบุอุปสรรค/ปญหาทีพ่บในการปรับปรุงขอมูล  
 ................................................................................... 
  



ประเด็นการประเมินผล 
1.2 ระบบรักษาความปลอดภัย (Security)  (นํ้าหนัก : รอยละ 0.5) (โปรดใชสัญลักษณ  ) 

  มีการกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของผูที่เก่ียวของไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร เชน 
เจาหนาที่ดูแลระบบเครื่อง  เจาหนาที่พัฒนาระบบงาน 

    มีการกําหนด Log in และ Password ในการเขาถึงขอมูล และผูมีสิทธิ์เทาน้ันที่สามารถเขาถึงและเปล่ียนแปลง 
 แกไขขอมูลได 

    มีการกําหนดการเขาถึงขอมูลระดับ Database และระดับ Application 
  มีการกําหนดใหมีการจัดทําทะเบียนคุมการติดต้ังหรือการนํา Software จากภายนอกเขามาใชกับเคร่ือง

คอมพิวเตอรในหนวยงาน เปนตน 
     เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องมี Hardware หรือ Software ปองกันไวรัส 
     มีระบบ Firewall 
    มีการใชระบบการเขารหัส (Encryption) (เชน 128-bit Secure Socket Layer) โปรดระบุ 
  มีการควบคุมทางกายภาพในการเขาถึง  Server  (เชน มีการกําหนดบุคคลผูถือกุญแจ มีการใชรหัสผานหรือ

ลายน้ิวมือ เปนตน) โปรดระบุ 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 
   มีระบบในการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ โปรดระบุ 
 1) Symantec Antivirus 

1.3 ระบบการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ (นํ้าหนัก : รอยละ 1)  (โปรดใชสัญลักษณ  ) 
 1.3.1 การบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายในรูปแบบตางๆ และการฟนฟูระบบ/ขอมูลจากความเสียหาย (Recovery)      
     มีระบบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการสํารองขอมูล  (Backup) 
  มีคูมือที่ระบุผูรับผิดชอบ ความถี่และวิธีการในการสํารองขอมูล (Backup) ที่เหมาะสม 
  มีการแยกเก็บขอมูลที่สํารองไว 2 แหง (ตางอาคารสถานที่) 
    มีการทดสอบการกูขอมูล (Recovery) เปนครั้งคราว และมีรายงานผลการทดสอบ 
    มีระบบสํารองไฟฟา  (UPS) ซึ่งมีระยะเวลาการสํารองไฟฟาไดประมาณ  15  นาที 
  
 1.3.2 แผนแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan) 
      ไมมีแผนแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan) 
 มีแผนแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan) ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ                                    

กรุณาระบุเรื่อง (เชน กรณีไฟไหม นํ้าทวม กรณีการเช่ือมโยงเครือขายลมเหลว กรณีอุปกรณจัดเก็บขอมูลเสียหาย เปน
ตน) 

 ถามี กรุณาตอบคําถามตอไปนี้  
  มีการพิจารณาความสําคัญในการเลือกทําแผนแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan) 
  มีการซักซอม/ทดสอบตามแผนแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan) ที่วางไว 
  
 1.3.3 ประเด็นอื่นๆ ในเรื่องระบบการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศขององคกร (ถามี) 
                 - ไมมี - 
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2. การใชประโยชนระบบสารสนเทศ (นํ้าหนัก : รอยละ 3) 
1) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ การใหขอมูลดานบริการและกิจกรรมขององคกร  

(นํ้าหนัก : รอยละ 0.5) (โปรดใชสัญลักษณ  ) 
  ไมมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ การใหขอมูลดานบริการและกิจกรรมขององคกร 
   มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ การใหขอมูลดานบริการและกิจกรรมขององคกร 
  
 โปรดระบุถึงการใชและประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ การใหขอมูลดานบริการและกิจกรรม 

ขององคกร เชน มีระบบ Internet, Intranet  มีการสื่อสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เชน e-mail, e-learning, e-library,  
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  เปนตน 

  
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ      
การใหขอมูลดานบริการและกิจกรรมขององคกร เรื่อง 

อธิบายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในแตละเรื่อง 

พรอมประโยชนที่ไดรับ 
1 บริการตารางและผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาล ดําเนินการใหบริการประชาสัมพันธผาน Website 

2 การบริการขอมูลการจัดอันดับเครดิตของประเทศ ดําเนินการใหบริการประชาสัมพันธผาน Website  
3 บริการขอมูลหน้ีสาธารณะของประเทศ ดําเนินการใหบริการประชาสัมพันธผาน Website  

2) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานภายในองคกร (นํ้าหนัก : รอยละ 0.5) (โปรดใชสัญลักษณ  ) 
  ไมมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานภายในองคกร 
   มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานภายในองคกร 
  
 โปรดระบุถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานภายในองคกร เชน นํามาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพในดาน 

การบริหารงานบุคคล (Personal Information Management : PIS), ระบบจองใชยานพาหนะ, ระบบใบลา  เปนตน 
  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการบริหารงาน 
ภายในองคกร เรื่อง 

อธิบายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในแตละเรื่อง 

พรอมประโยชนที่ไดรับ 

1 ระบบ DPIS เปนระบบฐานขอมูลดานบุคลากรภายในสํานักงานในลักษณะ Client-Server 

2 ระบบจองใบลา เปน Application ในลักษณะ Web-based application เพ่ืออํานวยความสะดวกในการลา 

3 ระบบจองยานพาหนะ เปน Application ในลักษณะ Web-based application เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
จัดการทรัพยากร 

    
3) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทําการตลาด การผลิต หรือการใหบริการ /การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดตนทุนการ

ผลิตหรือการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ 0.5) (โปรดใชสัญลักษณ  ) 

  ไมมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
   มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทําการตลาด การผลิต หรือการใหบริการ / การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ          

       ลดตนทุนการผลิตหรือการใหบริการ 
 



 6 

ประเด็นการประเมินผล 
  

โปรดระบุถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทําการตลาด การผลิต หรือการใหบริการ /การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
ลดตนทุนการผลิตหรือการใหบริการ 

  
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือทําการตลาด การผลิต หรือ 

การใหบริการ / การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลดตนทุนการผลิต

หรือการใหบริการ เรื่อง 

อธิบายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในแตละเรื่อง 

พรอมประโยชนที่ไดรับ 

1 การจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย ใหบริการในลักษณะ Web Application หรืออํานวยความสะดวกใหกับบริษัท
ที่ปรึกษาในการจดทะเบียนที่ปรึกษา  

- สวนราชการมีการจัดทําเอกสารหรือคูมือที่แสดงใหเห็นถึงโครงสรางฐานขอมูล (Data Structure) ของระบบฐานขอมูล
หรือไม? (โปรดใชสัญลักษณ  ) 

  ไมมีการจัดทํา 
   มีการจัดทํา 
 ถามี โปรดอธิบายถึงโครงสรางฐานขอมูล (Data Structure) ของสวนราชการ 
          (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

- โปรดอธิบายอยางละเอียดวาสวนราชการไดจัดสรางระบบสารสนเทศขึ้นมาได โดยวิธีใด? อยางไร? ใช Hardware, Software 
หรือบุคลากรใดบาง? ใชบริการที่ปรึกษาจากภายนอกหรือไม? จาํนวนวงเงินงบประมาณที่ใชดานระบบสารสนเทศ  
ในแตละป ยอนหลังอยางนอย 3 ป และจํานวนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะขาราชการ ลูกจางประจํา  
และลูกจางช่ัวคราว) 

                ในการจัดสรางระบบสารสนเทศของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะน้ัน สามารถแบงออกไดเปน  2 สวน  คือ 
สวนที่ 1  การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยบุคลากรของสํานักงาน (in-house)  
               สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะไดดําเนินการพัฒนา Website , Intranet,  Internet  เพ่ือสนับสนุนการทํางาน 
ในสํานักงานและใหบริการกับบุคคลภายนอก 
สวนที่ 2  การพัฒนาระบบสารสนเทศไทยโดยจางที่ปรึกษา  
               สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดดําเนินการจางที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานฯ
ไดแก 

ชื่อโครงการ Hardware Software 
โครงการจดทะเบียนทีปรึกษา Server : HP Proliant 370 Operation : Linux 

Database  : Oracle 8i 
โครงการติดตามการเบิกจาย
เงินกูจากตางประเทศ (OSU) 

Server : HP Proliant 370 Operation : Linux 
Database  : My SQL 

โครงการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Model) 

Server : Intel SR 2400 Operation : Microsoft Window 2003 server 
Database  : MS SQL 2000 

โครงการฐานขอมูลหน้ี
สาธารณะ 

Server : IBM X 235 Operation : Microsoft Window 2003 server 
Database  : Oracle 9i 
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         จํานวนวงเงินงบประมาณดานสารสนเทศที่ใชในแตละป 
ป 2547 งบประมาณดาน IT รวมทั้งสิ้น  72,000 บาท 
ป 2548 งบประมาณดาน IT รวมทั้งสิ้น 2,148,300 บาท  
ป 2549 งบประมาณดาน IT รวมทั้งสิ้น 46,716,000 บาท 
จํานวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 4 คน 

4) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการตัดสินใจของผูบริหารในระดับองคกร   
(นํ้าหนัก : รอยละ 0.75) (โปรดใชสัญลักษณ  ) 

  ไมมีระบบในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหผูบริหารไดใชพิจารณาประกอบการตัดสินใจตามสถานการณ
และความเหมาะสม 

  มีระบบในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหผูบริหารไดใชพิจารณาประกอบการตัดสินใจตามสถานการณและ    
       ความเหมาะสม โดยใช  Management Tool analysis 

 ถามี โปรดอธิบายวามีการนําเสนอใหผูบริหารตําแหนงใดบาง เรื่องที่นําเสนอ รูปแบบการนําเสนอ และนําเสนอผานสื่อหรือ  
        ชองทางใด โปรดอธิบายเปนรายตําแหนง  

 * ทั้งน้ี ในแตละตําแหนงอาจจะมีเรื่องที่ถูกนําเสนอหลายเรื่องตามความเหมาะสม 
  

ตําแหนง อธิบดี 
เรื่องที่นําเสนอ ภาพรวมเศรษฐกิจการเงินการคลัง 

รูปแบบ            
การนําเสนอ 

แสดงผลโดยใชระบบ  MIS,  EIS  เปนตน 

สื่อหรือชองทาง 
การนําเสนอ 

นําเสนอทาง Management Cockpit หรือ Operation war Room หรือ เสนอผาน LCD 

Projector ในหองประชุม 

ประโยชนที่ไดรับ 
สามารถนําไปใชในการวิเคราะหเพ่ือกําหนด มาตรการการแกไขปญหาไดอยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เปนตน  

  

ตําแหนง รองอธิบดี 
เรื่องที่นําเสนอ  

รูปแบบ            
การนําเสนอ 

 

สื่อหรือชองทาง 
การนําเสนอ 

 

ประโยชนที่ไดรับ   
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ตําแหนง .................................................... (โปรดระบุ) 
เรื่องที่นําเสนอ  

รูปแบบ            
การนําเสนอ 

 

สื่อหรือชองทาง 
การนําเสนอ 

 

ประโยชนที่ไดรับ   

  
ตําแหนง ……………………. (โปรดระบุ) 

เรื่องที่นําเสนอ  

รูปแบบ            
การนําเสนอ 

 

สื่อหรือชองทาง 
การนําเสนอ 

 

ประโยชนที่ไดรับ   
  
 หมายเหตุ : สวนราชการ / มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มจํานวนตาราง ตามจํานวนตําแหนงผูบริหารท่ีไดใชประโยชนจากการใช

ระบบในการนําเสนอผลการวิเคราะห  
5) รายงานการประเมินผลความเสี่ยงของระบบสารสนเทศและการใชประโยชนระบบสารสนเทศ  

(นํ้าหนัก : รอยละ 0.75) (โปรดใชสัญลักษณ  ) 
  ไมมีรายงานการประเมินผลความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ  
    มีรายงานการประเมินผลความเสี่ยงของระบบสารสนเทศที่แลวเสรจภายในวันที่ 30 ก.ย. 2548 
  ไมมีรายงานการประเมินผลการใชประโยชนระบบสารสนเทศ  
     มีรายงานการประเมินผลการใชประโยชนระบบสารสนเทศท่ีแลวเสรจภายในวันที่ 30 ก.ย. 2548  
 หมายเหตุ : รายงานการประเมินผลการใชประโยชนระบบสารสนเทศอาจจะเปนฉบับเดียวกันกับรายงานการประเมินผล   

                   ความเสี่ยงฯ ได 
 ถามี กรุณาตอบคําถามขอ 5.1  
 5.1 รายงานการประเมินผลความเสี่ยงของระบบสารสนเทศและการใชประโยชนระบบสารสนเทศ ประกอบดวย                  

(โปรดใชสัญลักษณ   ) 
 ผลการดําเนินงาน 
 ปจจัยสนับสนุน/อุปสรรคการดําเนินงาน 
 แนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือปรับปรุงใหระบบสารสนเทศมีความปลอดภัย และสามารถนําไปใชประโยชน 

อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค 
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