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คำนำ 

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) มีภารกิจและหน้าที่ในการดำเนินการ  
ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนเพื่อจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ 
เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย หรือสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้า งสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือ
ประโยชน์ส่วนรวมอื่นใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง และดำเนินการต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ประสานงานกับส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ และนโยบายต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมี
ภารกิจที่เพ่ิมเติมจากนโยบายของรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมถึงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และคณะกรรมการกองทุนฯ อีกมากมาย  

ดังนั้น สทบ. จึงจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น และเผยแพร่
ข้อมูลด้านสารสนเทศให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก สทบ. และประกอบกับบันทึกข้อตกลง
การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ทำหน้ าที่กำกับดูแล
เงินนอกงบประมาณ ได้จัดให้มีระบบประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
และกำกับดูแลการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการบริหารพัฒนา ซึ่งการบริหารจัดการสารสนเทศ ถือเป็น
หลักเกณฑ์หนึ่งที่สำคัญของระบบประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน โดยกำหนดให้สำนักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในฐานะทุนหมุนเวียนต้องมีการบริหารจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
อันประกอบด้วย การทบทวน/จัดทำแผนแม่บทสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ  

ในการนี้ เพื่อเป็นการรองรับการดำเนินงานตามภารกิจและหน้าที่ของ สทบ. และกรอบหลักเกณฑ์ 
การประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว สทบ. จึงได้จัดเตรียมความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสา รสนเทศ 
และการสื ่อสารในระยะยาว โดยจะต้องมีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร  
พ.ศ. 2562 - 2564 ผ่านกระบวนการการทบทวนแผนแม่บททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของ สทบ. (พ.ศ. 2561) และการวิเคราะห์บริบทแวดล้อมในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ สทบ. 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สทบ. ให้สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรต่อไปได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

คณะผู้จัดทำ 
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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1. การวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ของ สทบ. 

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของ สทบ. เชิงนโยบายและกรอบแนวคิด ทั้งบริบทด้านกฎระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวข้องจากระดับประเทศและ
ระดับหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวนโยบายภาครัฐ แผนดำเนินงานในด้านต่าง  ๆ การวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานของ สทบ. ในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับการเก็บรวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศในปัจจุบันและ
ความคาดหวังในการพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งข้อมูลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวจะ
นำมาสรุปประเด็นสำคัญในการพัฒนาสารสนเทศขององค์กร และนำไปเป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ในบทถัดไปเพื่อกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการงานด้านสารสนเทศและการสื่อสารของ อีกทั้ง กำหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพองค์กร 
พร้อมกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวเพ่ือเป็นแนวทางการดำเนินการในภาพรวมให้สัมฤทธิ์ผลต่อไปในอนาคต 

 

1.1  ภาพรวมการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กร ของ สทบ. 

• กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นกองทุนจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุน 
พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงพัฒนาศักยภาพให้เกิดการพ่ึงพาตนเองของประชาชนนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ซึ่งมีเป้าหมายท่ีจะเสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่ง
มุ่งหวังให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้ หมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถเป็น
รากฐานในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ทั้งนี้ แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
ของ สทบ. ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทศาสตร์ สทบ. และจัดทำขึ้นโดย
คำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับบชาติ และการดำเนินงานของนโยบายของรัฐบาลรวมถึง
สภาวะแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดเป็นแผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร และกลยุทธ์
การดำเนินงานที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ สทบ. ดำเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
กรอบยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย แนวนโยบาย และยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ 
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กรอบนโยบายและกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 

• ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “พอประมาณ มีเหตุผล และมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ควบคู่กับความรู้และคุณธรรม” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานหลัก 

• กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี: เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยแนวทางการ
ดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินั้น สทบ. จะต้องวางแผนงานโครงการให้รองรับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านคือ 

(1) ความมั่นคง 
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ทั้งนี้ สทบ. จะต้องกำหนดทิศทาง และแผนงานโครงการภายใต้แผนแม่บทสารสนเทศและการ
สื่อสาร ให้รองรับกรอบยุทธศาสตร์ชาติโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐาน
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สารสนเทศ ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางเพ่ือสร้างความมั่นคง และการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และ สทบ. ยังสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่
ลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมถึงบุคลากรของ สทบ. อีกด้วย 

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564): ตามกรอบวิสัยทศัน์ 
“ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่
มีรายได้ปานกลางไปสู ่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู ่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้ ได้กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ประเทศในระยะ 5 ปีซึ่งจะเป็นแผนที่มีความสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่
สังคมที่มีความสุขอย่างมั ่นคงมั่งคั ่งและยั ่งยืนสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีข้างต้น  
ด้ามภารกิจหน้าที่หลักของ สทบ. จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานหนักที่สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนซึ่งแผนแม่บทสารสนเทศและการ
สื่อสารของ สทบ. จะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนการพัฒนาดังกล่าวโดยเฉพาะในการเป็น
รากฐานการพัฒนาอย่างทั่วถึงผ่านระบบสารสนเทศของ สทบ. และการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร 

• Thailand 4.0: เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมซึ่งต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และ
เปลี ่ยนจากการขับเคลื ่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู ่การขับเคลื ่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม อาทิ 
- การสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านฯ สามารถยกระดับและพัฒนา

ศักยภาพตนเองได้  
- การเปลี่ยนจากกองทุนหมู่บ้านฯ ทางการสร้างอาชีพแบบเดิม ให้เป็นการสร้างอาชีพที่มี

การปรับตัวกับยุคสมัย เช่น E-commerce หรือ E-Market  
- การเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง 

ทั้งนี ้ สทบ. จึงมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื ่อน ให้หมู ่บ้านและชุมชนเมืองปรับเปลี ่ยนและ
เตรียมพร้อมต่อการยกระดับและเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ สังคมขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 

• Digital Economy1: คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้า
มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศ เพื่อให้ทันกับ
โลกในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่ Knowledge Economy หรือเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้ และ
Creative Economy ที่วางเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและการบริการ

 
๑“Digital Economy: รู้ทัน เข้าใจ และนำไปใช้”, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 
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ผ่านทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยแนวคิดในการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจให้
สอดคล้องกับยุค Digital Economy แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

(1) Digital Commerce ในอดีตมักกล่าวถึง E-commerce แต่ในยุคปัจจุบันตลาดการค้า
ดิจิตอลได้แตกแขนงไปสู่ Mobile-commerce และ Social Commerce ที่ขายของผ่าน
เว็บไซต์ออนไลน์หรือการค้าบนระบบดิจิตอลที่กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจได้รวดเร็ว 

(2) Digital Transformation คือ การนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
มูลค่าทางธุรกิจนอกเหนือจากการค้าแต่เป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำธุรกิจและขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการทำงานลดต้นทุนเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้า 

(3) Digital Consumption คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้าหรือบริการที ่ม ีอยู ่ เด ิมและการใช้เทคโนโลยี Digital มาประยุกต์เพื ่อให้ได้
ประสิทธิภาพในการทำธุรกิจต่าง ๆ 

 

นอกจากนี้ เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่จะเกิดใหม่และเพื่อก้าวให้ทันกับยุคไอทีในการให้บริการ
และถ่ายทอดความรู้สู ่ภาคประชาชนอย่างทั่วถึง จึ งควรให้ความสำคัญและตั้งเป้าที่จะปฏิรูป
ประเทศสู่เศรษฐกิจเชิง Digital อย่างจริงจัง เพื่อให้มีการขนส่งข้อมูลจำนวนมากโดยสื่อสารผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตและมีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงเชื่อมต่อกันทั่วทุกพื้นที่ด้วยความ
รวดเร็ว และการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจะสามารถลดช่องว่างเชิง Digital ลด
ต้นทุนที่เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงไอทีได้ และลด
ความซ้ำซ้อนในการสร้างเครือข่ายของหน่วยภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้
เครือข่ายที่มีคุณภาพ  

 นอกจากนโยบายระดับชาติข้างต้นแล้ว กรอบนโยบายระดับกระทรวงที่ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่าง กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ก็เป็นส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางของแผนแม่บท
สารสนเทศและการสื่อสารของ สทบ. ซึ่งกรอบนโยบายที่สำคัญของกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ได้แก่  

• กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 กระทรวง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ICT 2020):เป็นกรอบนโยบายมุ่งเน้นที่มีการบูรณาการ
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการลดความเหลื่อม
ล้ำ และช่วยสนับสนุนการพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกรอบนโยบาย ICT 
2020 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์7ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

(1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือการสื่อสารรูปแบบอ่ืน
ที่เป็น Broadband ให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึง และมีความมั่นคง
ปลอดภัยสามารถรองรับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ได ้
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(2) พัฒนาทุนมนุษย์ที ่ม ีความสามารถในการสร ้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย ่างมี
ประสิทธิภาพมีวิจารณญาณและรู ้เท่าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที ่มีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล 

(3) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICTเพื ่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและนำรายได้เข้าประเทศโดยใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิด
การค้าเสรี และประชาคมอาเซียน 

(4) ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการประชาชนและ
ธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความมั่นคงปลอดภัต และมีธรรมาภิบาล 

(5) พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิตให้สามารถพึ่งพา
ตนเองและแข่งขันได้ในระดับโลกโดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม 

(6) พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความ
เสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะสำหรับระชาชนทุกกลุ่ม 
โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้าน
การศึกษา และบริการสารธารณสุข 

(7) พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

ดังนั้น สทบ. ควรการกำหนดทิศทางของแผนแม่บทสารสนเทศที่ตอบโจทย์กับกรอบนโยบาย ICT 
2020 ทั้งในเชิงของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ การประยุกต์ใช้สารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ เพ่ือให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

• แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน พ.ศ. 2559): เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าว
เข้าสู่ การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)2”ที่หมายถึงการผลักดันและพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโญชน์สูงสุดในการพัฒนาทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ทุนมนุษย์ นวัตกรรมใหม ่ๆ และองค์ประกอบ
อื่น ๆ ที ่จะเป็นส่วนขับเคลื ่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีเป้าหมายเดียวกับ
แผนพัฒนาและกรอบนโยบายอื่น ๆ ที่ต้องการให้ประเทศไทยพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
ทั้งนี้ แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ฉบับนี้ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6ยุทธศาสตร์ได้แก ่
 

(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
(2) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(3) สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
๒แผนพัฒนาดิจ ิท ัลเพ ื ่อเศรษฐก ิจและส ังคม กระทรวงด ิจ ิท ัลเพ ื ่อเศรษฐก ิจและส ังคม (ได ้ร ับความเห ็นชอบจากคณะร ัฐมนตร ี  ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ) 
(http://www.mdes.go.th/assets/portals/1/files/590613_4Digital_Economy_Plan-Book.pdf) 
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(4) ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู้การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
(5) พัฒนากำลังคนให้พร้อมสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
(6) สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ทั ้งนี ้ ตามกรอบนโยบายของภาครัฐและกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมจะเห็นได้ว่า  
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยและเป้าหมายของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องการประเด็นทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้น มีจุดประสงค์ที่เป็นไปในทางเดียวกัน กล่าวคือ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
สารสนเทศให้ได้มาตรฐาน มั่นคงและปลอดภัยต่อการใช้งาน รวมถึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและขยับขยายให้เปิด
ความสะดวกในการใช้อย่างอย่างแพร่หลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่พร้อมทั้ งสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมุ่งยกระดับศักยภาพ
ทุนมนุษย์ของประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน 
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1.2 การบริหารจัดการสารสนเทศของ สทบ. ในปัจจุบัน 

การบริหารจัดการสารสนเทศของ สทบ. เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและนำมาวิเคราะห์สถานะการ
ดำเนินงานของ สทบ. ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างงานด้านผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการสารสนเทศ และแผน
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

• โครงสร้างงานด้านผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการสารสนเทศ 

การดำเนินงานของ สทบ. สามารถบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ และภารกิจต่าง  ๆ จึงได้มีการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 21 ฝ่าย/สำนัก/สาขาดังนี้ 

1) สำนักผู้บริหาร 
2) ฝ่ายอำนวยการ 
3) ฝ่ายการเงินและการบัญชี 
4) ฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน 
5) ฝ่ายจัดการความรู้และงานสารสนเทศ 

6) ฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่ายสัมพันธ์ 
7) ฝ่ายประชารัฐ 
8) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ 

ชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 – 13 
9) สำนักตรวจสอบภายใน 

 
โครงสร้างองค์กรของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สทบ. จะมีฝ่ายจัดการ
ความรู้และงานสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสำหรับการวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ การเชื่อมโยงระบบ
ข้อมูล การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสารสนเทศท่ีมีอยู่  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                              

             

ส านักผู้บริหาร ส านักตรวจสอบ ายใน 

รองผู้อ านวยการ 
กล  มงานบริหาร 

รองผู้อ านวยการ 
กล  มงานนโยบายและป ิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ายอ านวยการ 
  ายการเงิน 

และการบั ชี 
  ายก หมาย

และงานทะเบียน 
  ายจัดการความรู้
และสารสนเทศ 

  ายป ิบัติการ 
และเครือข ายสัมพัน ์ 

13 สาขา
 ูมิ าค 

เครือข ายกองท นหมู บ้านและช มชนเมือง 

คณะอน กรรมการสนับสน นระดับจังหวัด/
กร งเทพมหานคร 

  ายประชารัฐ 
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ซึ่งฝ่ายจัดการความรู้และงานสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ส่วนงาน ดังนี้ 
1) ส่วนงานจัดการความรู้และงานวิจัย 
2) ส่วนงานวางแผนและพัฒนา 
3) ส่วนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
 

 

โครงสร้างฝ่ายจัดการความรู้และงานสารสนเทศ 
โดยแต่ละส่วนงานของฝ่ายจัดการความรู้และงานสารสนเทศ มีหน้าที่ดังนี้ 

1) ส่วนงานจัดการความรู้และงานวิจัยมีหน้าที่ ได้แก่ 
- จัดหาและพัฒนาองค์ความรู้ 
- สร้างองค์ความรู้ 
- รวบรวมองค์ความรู้ 
- สะสมและสังเคราะห์ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
- เผยแพร่องค์ความรู้ 
- ประเมิน และรับรองมาตรฐานกองทุนหมู่บ้านฯ 
- การบริการวิชาการ 

2) ส่วนงานวางแผนและพัฒนา 
- วางแผนและพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศ 
- พัฒนาอุปกรณ์และเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และบำรุงรักษา 
- วางแผนและพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงาน 
- วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 
- ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณะ 

3) ส่วนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
- วางแผน พัฒนาระบบจัดเก็บ และรวบรวมฐานข้อมูล 
- การเชื่อมโยงระบบข้อมูล 
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- การสำรองข้อมูล 

ซึ่งจากภารกิจและหน้าที่ของ สทบ. ประกอบกับโครงสร้างองค์กรของ สทบ. จะเห็นได้ว่าจะต้องมีการ
สื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในของ สทบ. เพื่อให้หน่วยงานภายในต่าง ๆ สามารถดำเนินงานได้ตามภารกิจ
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจำเป็นในการช่วยสนับสนุนการดำเนินงานใน
ภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและมีความรวดเร็วให้การค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการ
รายงานผล และวิเคราะห์ต่าง ๆ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับโครงสร้างของฝ่ายจัดการความรู้และงานสารสนเทศ
และภารกิจหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของหน่วยงานแล้ว พบว่า ภารกิจหน้าที่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สทบ. 
ควรจะต้องมีความครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับรองการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร เครือข่าย กองทุนหมู่บ้านฯ และผู้ใช้บริการภายนอก ดังนั้น จึงควรแยก
ภารกิจหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกจากการงานจัดการความรู้และงานวิจัย เพ่ือให้มีความคล่องตัวใน
การดำเนินงานตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สทบ.  

• แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สทบ. 2559 - 2561  

 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2559 - 2561 

 สทบ. ได้มีการทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2559 - 2561 เพื่อนำมา
ประยุกต์และปรับกับการวิเคราะห์การดำเนินงานในปปัจจุบัน และความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศของ 
สทบ. โดยจัดทำตามการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สทบ. ปี 2559 - 2561 ซึ่งมี 5 ยุทธศาสตร์ และ
ได้ถ่ายทอดเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
“มุ่งมั่นพัฒนา ศักยภาพ เศรษฐกิจ และสังคมม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชุมชน” 

ยุทธศาสตร์ สทบ. ปี 2559 - 2561  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบข้อมูลกองทุนบ้านและชุมชนเมืองให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมระบบการให้บริการและการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่ความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีขีดความสามารถสู่ 
                      ความเป็นมืออาชีพ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึง และสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

2) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง ผ่านสารสนเทศ อาทิ เว็ปไซต์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ 

3) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลสู่กองทุน
หมู่บ้านฯ  

4) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนงาน/ โครงการ ให้สะดวก ทันสมัย และสามารถติดตามผลได้อย่างต่อเนื่อง 

5) เพ่ือปรับปรุงระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานของกทบ. / สทบ. และเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 

 

กลยุทธ์สารสนเทศ 

1) พัฒนาฐานข้อมูล สทบ. เพ่ือความม่ันคง โดยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล/ สารสนเทศและ
จัดระบบการจัดเก็บข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และข้อมูลภายใน สทบ. 

2) นำข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์/ ประเมินเพ่ือให้เกิดสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจตามพันธกิจของกทบ. และสทบ. 

3) เพ่ืออำนวยความสะดวกและให้บริการสารสนเทศละข้อมูลแก่กทบ./ สทบ. 
4) พัฒนาทักษะด้านสารสนเทศแก่พนักงานสทบ. 
5) พัฒนาโครงข่ายสื่อสารเทคโนโลยีให้เข้าถึงข้อมูลอย่างกว้างขวาง 
6) จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับวิสัยทัศน์ของกทบ. / สทบ. 
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1.3 ความเป็นมาการพัฒนาสารสนเทศของ สทบ. 
 สทบ.มีส่วนงานที่ต้องดำเนินการไปควบคู่กับการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน
ทั้งสิ้น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ภารกิจหลัก และ 2) การดำเนินงานตามโครงการของรัฐ ซึ่งทั้งสองส่วนนั้นได้มี
การดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการสนับสนุน
การดำเนินงานอีกดว้ย 

 
การพัฒนาระบบสารสนเทศของ สทบ. 

1. ภารกิจหลัก: 

  ตามภารกิจหน้าที่ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กล่าวคือ การเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับ
การลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และอ่ืน ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากและสร้าง
การเติบโตและพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจหลักของ สทบ. 
เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ สทบ. มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำระบบการติดตามเงินกู้ เงิน
สนับสนุนต่อยอดการพัฒนา และผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านฯ รวมถึงระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล
การกู้ยืมเงินของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิก  

ในปัจจุบัน สทบ. ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน การให้เงินสนับสนุนต่อยอด
การพัฒนาต่าง ๆ และได้มีการประสานไปยัง สทบ. สาขา และกองทุนหมู่บ้านฯ ให้เก็บรวบรวมข้อมูล พร้อม
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นำส่งมายัง สทบ. แต่ไม่ได้มีการบังคับอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ขาดความร่วมมือจากหลายภาคส่วน จึงทำให้ 
สทบ. ขาดข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ดังนั้น สทบ. จึงมีความต้องการที่จะพัฒนาระบบการเก็บรวบรวม 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน การให้เงินสนับสนุนต่อยอดการพัฒนาต่าง  ๆ  ที่สะดวกแก่ สทบ. 
สาขา กองทุมหมู่บ้านฯ และภาคีที่เก่ียวข้องอ่ืน  ๆ  สามารส่งข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

 
1. การดำเนินงานตานโยบายรัฐบาล:  

นอกเหนือจากภารกิจหลักของ สทบ. การดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐเป็นอีกส่วนสำคัญในการ
ดำเนินงานประจำปีที่และยังเกี ่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ สทบ. ถือเป็น
หน่วยงานที่มีการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในแต่ละช่วงการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของรัฐบาลนั้น จะมีแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง เช่น 

• ตั้งแต่ปี 2556 ตามโครงการพัฒนาเมือง และปี 2558 ตามโครงการโครงการประชารัฐเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย สำหรับกรุงเทพมหานคร ได้ใช้การเก็บข้อมูลและบันทึกลง Microsoft 
Excel ซึ่งมีข้อเสียในการอัพเดทข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากแต่ละภาคส่วนและไม่สามารถเชื่อมโยง
การใช้งานได้อย่างสะดวก  

• ปี 2558 ตามมาตรการเพื ่อการสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู ่บ ้านและชุมชนเม ือง  
(40,000 ล้านบาท) สทบ. เก็บรวบรวมข้อมูลการสนับสนุนเงินทุนต่อยอดให้แก่สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านฯ โดยให้แต่ละธนาคารเป็นผู้รวบรวม ทั้งนี้ ไม่ได้มีการเชื่อมโยงกันระหว่างธนาคาร ส่งผล
ให้ สทบ. ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของการให้เงินสนับสนุน ว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ผ่านที่ใดบ้าง 
และตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน (โครงการ 60,000 ล้านบาท)ได้รวบรวม
ข้อมูลผ่านธนาคาร แต่ข้อมูลการให้สินเชื่อเพิ่มเติมแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ไม่เป็นปัจจุบัน
รวมถึงข้อมูลบางส่วนเป็นของนิติบุคคลทำให้เปิดเผยไม่ได้ จึงขาดความเชื่อมโยงในเรื่องของ
ข้อมูลการปล่อยเงินสนับสนุน 

• ในปี 2559 ภายใต้โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  
(35,000 ล้านบาท) สทบ. Microsoft Excel ในการเก็บข้อมูลโดย สทบ. และสทบ. สาขา แต่
ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนต่าง ๆ ทำให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับปีก่อน ๆ คือ สทบ. ไม่มี
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในการปล่อยเงินสนับสนุนในส่วนต่าง ๆ และ ไม่มีข้อมูลที่กองทุนหมู่บ้านฯ 
ส่งรายงานการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงินในแต่ละปี ทั้งนี้ ในปัจจุบันสทบ. ได้มีการจ้างที่ปรึกษา
ให้ทำระบบฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ประเมินผล ซึ ่งการจ้างที ่ปรึกษาเพื ่อจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ประเมินผล 

จะเห็นได้ว ่า สทบ. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ระบบปฏิบัติการพื ้นฐาน Microsoft Excel  
เป็นหลัก ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยระบบดังกล่าวมีจุดอ่อนคือขาดการเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบัน ส่งผลให้ สทบ. ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากส่วนต่าง  ๆ ที่เป็นปัจจุบันได้ และยังมีผลต่อการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลอีกด้วย 
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1.๔ ระบบสารสนเทศในปัจจุบันและความคาดหวังในการพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 นอกเหนือจากการถ่ายทอดสาระสำคัญของกรอบนโยบายระดับชาติยุทธศาสตร์องค์กร และผลการ
ดำเนินงานแล้ว สทบ. ได้รวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันและความคาดหวังการพัฒนาระบบ
สารสนเทศจากแต่ละสำนัก/ ฝ่ายงาน ซึ่งจะช่วยกำหนดทิศทางในการวิเคราะห์และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2562 - 2564 รวมทั้งแผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจำปี 2562 - 2563 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการมากขึ้น 

 

ระบบสารสนเทศในปัจจุบันของ สทบ. 

นอกจากนี้ สทบ. ยังมีการสำรวจระบบสารสนเทศในปัจจุบันและความคาดหวังในการพัฒนาการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่สำนัก/ฝ่ายภายในองค์กร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และ
จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการสารสนเทศให้ตอบสนองของการใช้งานและความต้องการขององค์กร  

ตามแผนภาพสรุประบบสารสนเทศปัจจุบันและความคาดหวังจากการพัฒนาระบบสารสนเทศของ 
สทบ. พบว่า ปัจจุบันการดำเนินงานของ สทบ. ส่วนใหญ่จะใช้งานระบบสารสนเทศที่เป็นระบบปฏิบัติการ
พื้นฐานชุดโปรแกรมสำนักงาน Microsoftในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ควบคู่ไป
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กับระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Cognos/ BI) ส่วนฝ่ายงานการเงินและการบัญชีนั้นใช้ระบบงานธุรกรรมการเงินและ
บัญชี (GLP/ PAR Finance/ Budgeting) เป็นระบบหลัก  

สำนัก/ฝ่ายงาน ระบบสารสนเทศท่ีใช้อยู่ในปัจจบุัน ความคาดหวังการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

สำนักผู้บริหาร • ระบบวิเคราะห์ข้อมลู (Cognos/ BI)  
• ระบบรวบรวมผลการดำเนินงานตา่ง ๆ  

• ต้องการ War Room เพื่อใช้ในการ
ประมวลผลและนำเสนอข้อมูล 

ฝ่ายอำนวยการ • ชุดโปรแกรมสำนักงานไมโครซอฟออฟ
ฟิศ (word/ excel/ powerpoint) 

• ระบบงานธุรกรรม เช่น ระบบบัญชีใหม่ 
ระบบเงินเดือน 

• ระบบสารสนเทศสำหรับการเก็บข้อมูล 
ฝ่ายการเงินและการ

บัญช ี
• ระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญชี 

(GLP/ PAR Finance/ Budgeting)   

ฝ่ายกฎหมาย 
และงานทะเบียน • ระบบฐานข้อมลูกองทุนหมู่บ้านฯ  • ระบบตดิตามและการบังคับคด ี

ฝ่ายจัดการความรู้ 
และงานสารสนเทศ 

 
• การบูรณาการระบบสารสนเทศของฝ่าย

ต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ 
สทบ.  

ฝ่ายปฏิบัติการ 
และเครือข่ายสัมพันธ ์

• ระบบฐานข้อมลูและระบบรายงาน
กองทุนหมู่บ้านฯ  
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงานต่าง ๆ เช่น 
รวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับจำนวนสมาชิก
กองทุน สถานะ ฯลฯ  

• ระบบฐานข้อมลู วิเคราะห์และ
ประเมินผลการดำเนินโครงการเพิม่ความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ 

• ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันระหว่างกองทุน 
และเป็นปจัจุบัน  

• ข้อมูลกองทุนหมู่บ้านแตล่ะพื้นท่ี 

ฝ่ายประชารัฐ • ใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการประชารัฐ  • การบูรณาการระบบสารสนเทศของฝ่าย
ต่าง ๆ กับโครงการประชารัฐ 

สนง. สาขา  
(1 - 13) 

• ระบบสารสนเทศเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
สทบ. กับ สทบ. สาขา  

• ระบบฐานข้อมลูที่ใช้ภายในสทบ. สาขา 
โดยเฉพาะในเรื่องของระบบบญัชี 

กองทุนหมู่บ้านย่อย  
• ระบบบัญชีมาตรฐาน ทีส่นับสนุนให้ทุก

กองทุนหมนู่บ้านฯ สามารถส่ง งบดุล
รายปีได้อย่างสะดวก 

ตารางระบบสารสนเทศปัจจุบันและความคาดหวังจากการพัฒนาระบบสารสนเทศของ สทบ. 

 ทั้งนี้ สทบ. และฝ่ายต่าง ๆ มีเป้าหมายให้มีการบูรณาการและพัฒนายกระดับมาตรฐานของระบบ
สารสนเทศให้ทันสมัย และรวบรวมข้อมูลได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วน รวมถึงมีมาตรฐานเดียวกัน 
นอกจากนี้ฝ่ายบริหารยังมีความต้องการ War Room เพื ่อใช้ในการประมวลผลและนำเสนอข้อมูลของ
หน่วยงาน ฝ่ายกฏหมายและงานทะเบียนมีประสงค์ให้พัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการทำงาน
ติดตามและบังคับคดี รวมถึงงานทะเบียนกองทุนหมู่บ้านฯ และหลายสำนัก/ฝ่ายมองเห็นความสำคัญของ
โครงสร้างระบบสารสนเทศที่ต้องเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานโครงการ/แผนงานต่าง ๆ  
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1.5 ประเด็นสำคัญต่อการบริหารจัดการสารสนเทศของ สทบ. 

 ประเด็นสำตัญต่อการบริหารจัดการสารสนเทศของ สทบ. สามารถวิเคราะห์จากการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์สทบ. ซึ่งในกรณีนี้อ้างอิงจาก ร่างยุทธ์ศาสตร์กองทุนหมู่บ้านละชุมชนเมืองแห่งชาติที่ได้รับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 ที่ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการการดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ สทบ. ฉบับสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังพิจารณาร่วมกับข้อมูลระบบ
สารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและความคาดหวังการพัฒนาระบบสารสนเทศจากแต่ละสำนัก/ หน่วยงาน 

โดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญต่อการบริหารสารสนเทศเพื ่อทำการกำหนดแผนแม่บทและ
ยุทธศาสตร์การบริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สทบ. ประจำปี 2562 - 2564 ได ้5 ประเด็น ดังนี้  

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศท่ีได้ประสิทธิภาพเพ่ือวางรากฐานอย่างทั่วถึง 
2. สทบ. ควรมีระบบสารสนเทศที่มีความม่ันคงและสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการใช้สารสนเทศ 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและสทบ.  
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประยุกต์ใช้ข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ สทบ. 

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะภาคีเครือข่าย 
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้ระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นสำคญัต่อการบริหารสารสนเทศ
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1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศที่ได้ประสิทธิภาพเพื่อวางรากฐานอย่างท่ัวถึง 
การพัฒนาโครงสร ้างพื ้นฐานสารสนเทศทั ้งในส่วนของ ฮาร ์ดแวร ์ (Hardware) ซอฟต์แวร์
(Software)และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Highspeed Internet) สำหรับสำนักงานส่วนกลางสทบ. 
สาขา ทั้ง 13 สาขาและกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ ทั้งนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในลำดับแรก
เป็นรากฐานสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาสารสนเทศในประเด็นอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็นประเด็นสำคัญ
ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 และแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 5 เมษายน พ.ศ. 2559) 

2. สทบ. ควรมีระบบสารสนเทศที่มีความมั่นคงและสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการใช้สารสนเทศ  
ระบบสารสนเทศที่ สทบ. พัฒนาขึ้นมาควรมีความมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งานและผู้ที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อมูลหลายประเภทที่จะมีการเก็บรวบรวมและนำมาประยุกต์ใช้ตามวัตถุประสงค์
การดำเนินงานของ สทบ. และผู้ที ่เกี ่ยวข้องอาจมีบางส่วนที่เปิดเผยสู้สาธารณะไม่ได้ นอกจากนี้
คุณภาพของระบบสารสนเทศยังเป็นประเด็นสำคัญตามการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 และ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน พ.ศ. 2559) 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านฯ และ สทบ.  
ประเด็นสำคัญในเรื่องระบบฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านฯ และ สทบ. คือ การพัฒนาให้ฐานข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน ครบถ้วนและข้อมูลจากแต่ละส่วนจะต้องเชื ่อมโยงกัน เพื ่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้
ดำเนินการตามวัตถุประสงคต่์าง ๆ ของ สทบ. ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้ข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ 
สทบ. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะภาคีเครือข่าย 
นอกจากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายในองค์กร การพัฒนาระบบ
สารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะภาคีเครือข่ายก็เป็นอีกส่วนสำคัญต่อต่อ
การบริหารสารสนเทศซึ่งประเด็นสำคัญในข้อนี้มุ่งเน้นที่ระบบสารสนเทศที่ภาคีเครือข่ายและกองทุน
หมู่บ้านฯ สามารถใช้งานและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก 

5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้ระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัจจัยหลักในการพัฒนาสารสนเทศของ สทบ. อีกปัจจัยหนึ่งได้แก่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้
สามารถใช้ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างชำนาญและมีประสิทธิภาพ 
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2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 

เมื่อได้ทำการวิเคราะห์บริบทแวดล้อมทางสารสนเทศเบื้องต้นของ สทบ. ทำให้เข้าใจทิศทางการ
ดำเนินงานที่ควรมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กรและเป้าหายการดำเนินงานในระดับอ่ืน ๆ รวมถึง
ตระหนักถึงความสามารถในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศในปีที่ผ่านมาของ สทบ. เนื้อหาในบทที่ 2
จะเป็นการการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกในมิติต่าง ๆ โดยใช้เครื ่องมือ SWOT Analysis และ 
PESTLE Analysis เพื่อวิเคราะห์บริบทแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของ สทบ. อย่างละเอียดและให้เข้าใจ
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม ต่อการบริหารจัดการสารสนเทศ และนำมากำหนดกลยุทธ์ทาง
สารสนเทศผ่านกระบวนการการวิเคราะห์ TOWS Matrix ซึ่งจะนำไปวางเป็นยุทธศาสตร์ทางด้านการบริหาร
จัดการสารสนเทศต่อไป 
 
2.1 การวิเคราะห์ SWOT Analysis และ PESTEL Analysis ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 

 
กรอบการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ PESTEL Analysis 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการสารสนเทศของ สทบ.โดยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในหรือปัจจัยภายใน จะเกี่ยวข้อง
กับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน ซึ่งเป็นปัจจัยที่องค์กร
สามารถควบคุมหรือพัฒนาให้ดีขึ้นได้ เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 
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(1) ด้านการเงิน (งบประมาณ รายได้ รายจ่าย) 
(2) ด้านความพร้อมขององค์กร (บุคลากร อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ภาพลักษณ์) 
(3) ด้านการบริหารงานและกระบวนการทำงาน (โครงสร้างองค์กร/หน่วยงานภายใน การ

วางแผน การติดตามประเมินผล การตัดสินใจ การสั่งการ การประสานงาน) 

ส่วนการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกหรือปัจจัยภายนอก หมายถึง การพิจารณาสภาวะแวดล้อม
ภายนอก ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจหรือการดำเนินงานขององค์กร อาทิ สภาพเศรษฐกิจ กฎหมาย เทคโนโลยี ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้แต่วิเคร าะห์เพื่อระบุ
โอกาสและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยสามารถอ้างอิงจากกรอบ PESTEL Analysis ซึ่งมีประเด็น
หลักในการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

การประเมินปัจจัยภายนอก 

(1) ด้านการเมือง (นโยบายรัฐบาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานอื่น ท้องถิ่น) 
(2) ด้านเศรษฐกิจ (การขยายตัวเศรษฐกิจ ความต้องการแรงงาน) 
(3) ด้านสังคม (ค่านิยม ความเชื่อ ความต้องการเรียนรู้) 
(4) ด้านเทคโนโลยี (เทคโนโลยีพ้ืนฐาน การวิจัยและพัฒนา) 
(5) ด้านกฎหมาย (ตัวบทกฎหมาย)  
(6) ด้านสิ่งแวดล้อม (สภาพการณ์ทางสิ่งแวดล้อม) 

ทั้งนี้ การวิเคราะห์บริบทที่สำคัญในด้านสารสนเทศ ของ สทบ. เพื่อใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
ประจำปี 2562 – 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 มีระบบสารสนเทศและระบบการรายงานผลที่
สนับสนุนการดำเนินงานในปัจจุบนั 

S2 นโยบายองค์กรสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ และมีโครงการพัฒนาฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน 

S2 มีแผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการดา้น
สารสนเทศ ที่ไดร้ับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

W1 ขาดงบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
W2 ฐานข้อมลูบางประเภทในปัจจุบัน ยังไม่ได้รวบรวม

อย่างสมบูรณ์ และไม่เป็นปัจจุบัน/ ไม่ทันกาล 
W3 ระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถ

ตอบสนองการใช้งานได้เต็มที่ หรอืยังไม่สามารถ
สนับสนุนการภารกิจหลักของกองทุนได้  

W4 ขาดบุคลากรด้านระบบสารสนเทศโดยตรงและ
บุคลากรขององค์กรในปัจจุบันขาดความเช่ียวชาญใน
การใช้งานระบบสารสนเทศ 

W5 อุปกรณ์ Hardware ไมเ่พียงพอต่อการใช้งาน และไม่
ทันสมัย 

W6 ฝ่ายจัดการความรู้และสารสนเทศ รวมกันอยู่ส่งผลให้
หน้าท่ีรับผดิชอบงานไม่ชัดเจน 

ตารางการวเิคราะห์ปัจจัยภายใน : จุดแข็งและจุดอ่อน 

• จุดแข็ง (Strength) 

S1 มีระบบสารสนเทศและระบบการรายงานผลที่สนับสนุนการดำเนินงานในปัจจุบัน 

 ปัจจุบัน สทบ. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร ได้แก่ ระบบการรายงานผล
ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการทั้งภายในและ
ภายนอกทุนหมุนเวียน ได้แก่ การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ผ่านการใช้ Microsoft Excel มี
การระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ เช่น เว็บไซต์และมีส่วนจัดเก็บข้อมูลที่ สทบ. ส่วนกลาง อย่างไรก็ดี ระบบ
สารสนเทศที่มีอยู่นั้นยังไม่ได้สนับสนุนภารกิจหลักขององค์กรและยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลที่ทันกาลได้อย่าง
ครบถ้วน 

S2 นโยบายขององค์กรสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ และมีโครงการพัฒนาฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศในปัจจุบัน 

 นโยบายของ สทบ. คือ มุ่งเน้นการพัฒนาและผลักดันกองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็นแหล่งเงินทุน และมี
จุดปรtสงค์ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมแก่หมู่บ้าน/ชุมชนผ่านการพัฒนา
อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ตลอดจนการส่งเสริม และสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านหรือชุมชนให้มี
ศักยภาพ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การปฏิบัติงานของ สทบ. นั้น
สามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน และสามารตอบสนองต่อการนำมาใช้งาน ด้วยเหตุนี้ สทบ. จึงมีโครงการที่จะ
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เช่น โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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โครงการจัดทำระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่ง ชาติ และ
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดทำระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินโครงการเพิ่มความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เป็นต้น 

S3 มีแผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการด้านสารสนเทศ ที่ได้รับการบทวนอย่างต่อเนื่อง 

 สทบ. มีการจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สำคัญ โดยปัจจุบัน ได้แก่ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2559 – 2561 และมีการ
ระบุโครงการที่เกี ่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ เช่น โครงการที่เพิ่มประสิทธิภาพ โครงการที่จะสนับสนุนการ
ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถสนับสนุนการบริหารจดการองค์กร เป็น
ต้น รวมถึงมีการทำแผนปฏิบัติการสารสนเทศประจำปีที่มีองค์ประกอบหลักที่ดี พร้อมนำไปใช้ปฏิบัติงาน 
 

• จุดอ่อน (Weakness) 

W1 ขาดงบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

แผนงบประมาณประจำปีของ สทบ. ไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการบริหารพัฒนาระบบ
สารสนเทศโดยเฉพาะ หรือในบางครั้งงบประมาณในส่วนที่ใช้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศนั้นได้รับอย่าง
ไม่ต่อเนื่องและไม่เพียงต่อต่อการดำเนินงาน (โดยเฉพาะในช่วงปี 2559 - 2560) ส่งผลให้ สทบ. ไม่สามารถ
ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจหน้าที่ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ 

W2 ฐานข้อมูลบางประเภทในปัจจุบันยังไม่ได้รวบรวมอย่างสมบูรณ์ และไม่เป็นปัจจุบัน/ ไม่ทันกาล 

แม้ว่า สทบ. จะมีระบบสารสนเทศท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและมีการนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้งานอยู 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันข้อมูลไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้ขาดฐานข้อมูลที่สามารถ
นำไปใช้ดำเนินงานตามภารกิจของ สทบ. ได้ และนอกจากนี้ ยังพบว่ามีปัญหาด้านมาตรฐานในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของ สทบ. สาขา และกองทุนหมู่บ้านฯ ไม่เหมือนกัน โดยบางส่วนเริ่มนำสารสนเทศเข้ามาใช้ในการเก็บ
ข้อมูล บางส่วนยังเป็นการเก็บเอกสาร ทำให้แต่ละส่วนงานไม่สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม 

W3 ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถตอบสนองการใช้งานได้เต็มที่ หรือยังไม่สามารถสนับสนุน
การภารกิจหลักของกองทุนได้  

ระบบสารสนเทศปัจจุบันของกองทุนหมู่บ้านฯ ยังเป็นระบบที่ไม่ทันสมัยและยังไม่ครอบคลุมการ
ให้บริการอย่างท่ัวถึงเนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนา ส่งผลให้ สทบ. สามารถใช้งานระบบสารสนเทศในปัจจุบัน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้งานนั้นไม่สามารถตอบสนองต่อภารกิจหลักขององค์กรได้  

W4 ขาดบุคลากรด้านระบบสารสนเทศโดยตรงและบุคลากรขององค์กรในปัจจุบันขาดความเชี่ยวชาญในการ
ใช้งานระบบสารสนเทศ 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 256๒ - 256๔ 
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 ปัจจุบัน สทบ. ขาดบุคลากรของหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศโดยตรง และบุคลากรของ สทบ. 
ส่วนกลาง สทบ. สาขา และกองทุนหมู่บ้านฯ ยังขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ 
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในพื้นที่ทั้งในส่วนของ สทบ. สาขา และกองทุน
หมู ่บ้านฯ ทั ่วประเทศเพื ่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที ่กำลังดำเนินการพัฒนาอยู ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
W5 อุปกรณ์ Hardware ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และไม่ทันสมัย 

อุปกรณ์ Hardware เป็นส่วนสำคัญต่อการดำเนินงานของ สทบ. แต่ในปัจจุบันยังมีจำนวนไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจำนวนพนักงานใน สทบ. และ สทบ. สาขา รวมถึงจำนวน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลไม่เพียงพอในระดับกองทุนหมู่บ้านฯ นอกจากนี้มารตรฐานและความทันสมัย
ของอุปกรณ์ Hardware ในแต่ละส่วนอาจไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
ดำเนินงาน ทำให้การดำเนินการบางส่วนยังล่าช้าและไม่ครบถ้วน 

W6 ฝ่ายจัดการความรู้และสารสนเทศ รวมกันอยู่ส่งผลให้หน้าที่รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศไม่ชัดเจน 

 ปัจจุบันฝ่ายภายใน สทบ. ที่มีหน้าที่กำกับดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศอยู่ภายใต้ฝ่ายจัดการ
ความรู้และสารสนเทศส่งผลให้ สทบ. ขาดบุคลากรที่ดำเนินงานทางด้านสารสนเทศโดยตรง 

 
โครงสร้างองค์กร สทบ. 

ตามโครงสร้างองค์กรของ สทบ. ฝ่ายจัดการความรู้และสารสนเทศ เป็นฝ่ายที่ทำหน้าที่ดูแลงานที่
เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ รวมกันอยู่ส่งผลให้หน้าที่รับผิดชอบไม่ชัดเจนในประเด็นด้านสารสนเทศโดยเฉพาะ 
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ประกอบกับ สทบ. ขาดจำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่ได้กล่าว
ไปข้างต้น  

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

O1 ประเทศไทยใหค้วามสำคัญและสนบัสนุนการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานร่วมกับองค์กร (Digital 
Economy & Thailand 4.0) 

O2 นโยบายทีเ่กี่ยวเนื่องกับการพฒันาและยกระดับ
สารสนเทศจะส่งผลดตี่อองค์กรในแง่มุมของการช่วย
ผลักดันในการดำเนินงานภายในองค์กรหลาย
โครงการ/ แผนงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น 
การเงิน การประเมินผล 

O3 ความร่วมมือกับหน่วยงานหรอื ภาคีอื่น ๆ เช่น 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการใช้ 
data warehouse 

O4 ค่านิยมในการใช้สารสารสนเทศมีมากขึ้นตามกระแส
โลกาภิวัฒน์ 

O5 มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถใช้ได้ทั่ว
ประเทศ สนบัสนุนการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกัน 

O6 ในปัจจุบันมเีทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถนำมา
ประยุกตใ์ช้กับการดำเนินงาน อาทิ Social Network 
สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้ถึง
กลุ่มเป้าหมายไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน 

T1 การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายจากภาครัฐส่งผลต่อการ
ดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  

T2 โครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับระบบสารสนเทศใหม่ ๆ อยู่
ระหว่างการพัฒนา และระบบเครอืข่ายอินเตอร์เนต็
สาธารณะในส่วนภูมภิาคไม่ครอบคลุมและช้า 

T3 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหมม่ีราคาสูง 
T4 ร่างพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... และ

นโยบายการให้ความคุม้ครองความเป็นส่วนตัวของ
สถาบันทางการเงิน 

T5 การเข้าถึงระบบสารสนเทศของกองทุนหมู่บ้านฯ ที่อยู่
ในพื้นที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บนภูเขาสูง เป็นต้น 

การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก: โอกาสและอุปสรรค 

• โอกาส (Opportunity) 

O1 ประเทศไทยให้ความสำคัญและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานร่วมกับองค์กร  
(Thailand 4.0 & Digital Economy) 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสารสนเทศ ได้แก่ “Thailand 4.0” ซึ่ง
เป็นวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมไทยจากเศรษฐกิจแบบเดิม  ไปสู่เศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยหัวใจของวัสิยทัศน์ทางนโยบาย Thailand 4.0 
ไม่ได้มีเพียงแค่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี แต่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงด้วย นอกจากนี้รัฐบาลยังมี  “กรอบนโยบายเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE)” ที่ได้กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ
และสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการขับเคลื่อนประเทศ  
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ทั้งนี้ ตามกรอบนโยบายหลักทั้งสองนโยบายในระดับประเทศ มีประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกัน คือ 
สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานส่วนต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถมีความพร้อมในการ
ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ดังนั้น สทบ. ควรใช้โอกาสนี้ในการวางแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายและพัฒนาองค์กร
ให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ  

O2 นโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาและยกระดับสารสนเทศจะส่งผลดีต่อองค์กรในแง่มุมของการช่วย
ผลักดันในการดำเนินงานภายในองค์กรหลายโครงการ/แผนงานมีประสิทธิภาพมากขึ ้น เช่นการเงิน  
การประเมินผล 

 เนื่องจากประเทศจะให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อยกระดับศักยภาพการ
ทำงานขององค์กรต่าง ๆ การพัฒนาและยกระดับสารสนเทศจะส่งเสริมให้ สทบ. เองสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานทั้งภารกิจหลักและภารกิจอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากภารกิจหน้าที่และ
โครงการของ สทบ. มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สารสนเทศท่ีมีความทันสมัยและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทั้งสำนักงาน
ส่วนกลาง สทบ. สาขา และกองทุนหมู่บ้านฯ ทั่วประเทศ เช่นระบบการเก็บข้อมูลกองทุนหมู่บ้านฯ ในปัจจุบัน
ระบบการประเมินผลการดำเนินงานหรือผลความพึงพอใจต่อ สทบ. เป็นต้น  

O3 ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือ ภาคีอื่น ๆ เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการใช้ data 
warehouse 

 เนื ่องจากรัฐบาลมีความแนวทางนโยบายในการขับเคลื ่อนและพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาสนับสนุน ส่งผลให้หลายหน่วยได้ริเริ่มดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานโดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว จึงเป็นโอกาสสำคัญอีกประการแก่ สทบ. ในการที่จะสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานหรือภาคีอ่ืน ๆ เพื่อการดำเนินงานขององค์กอง เช่น การใช้ data warehouse ในการรวบรวม
ข้อมูลที่สำคัญต่อการดำเนินงานของ สทบ. หรือการขอความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ในการรวบรวมข้อมูล
ของกองทุนหมู่บ้านตามพ้ืนที่ต่าง ๆ เป็นต้น  

O4 ค่านิยมในการใช้สารสารสนเทศมีมากขึ้นตามกระแสโลกาภิวัฒน์ 

 ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์เป็นกระแสที่ทุกระดับในสังคมไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นค่านิยม
เพราะการติดต่อสื่อสารระหว่างกันสามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาสารสนเทศจึง
เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรมีความพร้อมต่อการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงตามกระแส
โลกาภิวัฒน์  

O5 มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถใช้ได้ทั่วประเทศ สนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน 

 สืบเนื่องจากการดำเนินงานในส่วนของการพัฒนาระบบสารสนเทศในปัจจุบันของ สทบ. ประกอบกับ
การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่รัฐได้สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นฐานทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึ งได้ 
จึงเป็นโอกาสที่จะเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของ สทบ. ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อการพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ เช่น กองทุนหมู่บ้านฯ หน่วยงานในระดับตำบล ระดับอำเภอ และ
ระดับจังหวัด เป็นต้น  
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O6 เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงาน อาทิ Social Network สนับสนุนการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  

 นอกจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ขยายไปทั่วประเทศแล้ว เทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็เป็นส่วนสำคัญในการ
ประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงสารสนเทศต่าง ๆ รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ถึง
กลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการเข้าถึงความต้องการของภาคีได้โดยตรง รวมทั้งยังช่วยให้การ
สื่อสารมีความรวดเร็ว และประหยัดมากขึ้น สร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารได้ในอนาคต 

• อุปสรรค (Threat) 

T1 การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายจากภาครัฐส่งผลต่อการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  

การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายของภาครัฐในบางครั้งส่งผลต่อการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของ สทบ. เช่น ในหลายกรณีที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือ สทบ. จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณ
การเงินหรือบุคลากรไปปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี ทำให้การพัฒนาระบบสารสนเทศไม่สามารถ
ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

T2 โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับระบบสารสนเทศใหม่ ๆ อยู่ระหว่างการพัฒนา และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สาธารณะในส่วนภูมิภาคไม่ครอบคลุมและช้า 

ถึงแม้ว่าปัจจุบัน สทบ. จะมีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแต่การพัฒนาเหล่านั้นยังอยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งอาจสส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานเทคโนโลยีในแต่ละส่วนได้พร้อมกัน รวมถึง
อาจสร้างความยากลำบากในการพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยัง
ส่งผลต่อโครงข่ายอินเตอร์เน็ตสาธารณะในเชิงการเข้าถึงและคุณภาพของอินเตอร์เน็ตอีกด้วย 

T3 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่มีราคาสูง 

อุปสรรคที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ ระบบสารสนเทศ เช่น ระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ 
(Software) มีราคาสูงและไม่ได้อยู่ในส่วนของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมา หรืองบประมาณไม่เพียงพอใน
การติดตั้งระบบสารสนเทศอย่างทั่วถึง และจะส่งผลเสียต่อการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศจากส่วนต่าง ๆ 

T4 ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... และนโยบายการให้ความคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวของ
สถาบันทางการเงิน 

 อุปสรรคที่สำคัญอีกประการ ได้แก่ ตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ส่งผลให้การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับลูกหนี้หรือกองทุนหมู่บ้านรายย่อยทำได้ยากยิ่งขึ้น  

 

โดยตัวบทกฎหมายที่สำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. ... ภายใต้ชุดร่างกฎหมายเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม ตามกรอบนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
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เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือ Digital Economy ของรัฐบาล ซึ่งร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
ได้รับการอนุมัติหลักการโดยคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕61 และ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้มี
จุดประสงค์เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ิมข้ึนเป็นจำนวนมาก 

นอกจากนี้สถาบันทางการเงินและ/หรือธนาคารต่าง ๆ เองก็ได้มีการกำหนด นโยบายการให้ความ
คุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นเพ่ือเป็นการเคารพสิทธิ
ในความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และส่วนใหญ่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่
จำเป็น 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการที่มีตัวบทกฎหมายหรือกรอบนโยบาย ระเบียบปฏิบัติต่าง  ๆ ที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ทำให้ สทบ. เองอาจได้รับผลกระทบในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโญชน์ต่อการ
ดำเนินงานขององค์กร 

T5 การเข้าถึงระบบสารสนเทศของกองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บนภูเขาสูง เป็นต้น 

 กองทุนหมู่บ้านฯ หลายกองทุนตั้งอยู่ตามพ้ืนที่ที่เข้าถึงได้ยาก หรืออาจมีปัญหาในการรับสัญญาณ เช่น 
ไกลเสารับสัญญาณ อยู่บนภูเขาสูง เป็นต้น ส่งผลให้การเข้าถึงการพัฒนาสารสนเทศ หรือการเข้าถึงข่าวสาร
ข้อมูลไม่เท่าเทียมกับกองทุนหมู่บ้านฯ และอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

  



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 256๒ - 256๔ 
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

 

2.2 การวิเคราะห์ TOWS Matrix และการวางหลักการยุทธศาสตร์ 

 การวิเคราะห์ TOWS Matrix คือ การนำผลการวิเคราะห์ SWOT ประกอบกับ การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกภายใต้กรอบ PESTLE ที่ได้ระบุจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส 
(Opportunity) และ อุปสรรค (Threat) ในประเด็น ทีเ่กีย่วกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็น
องค์ประกอบในการกำหนดทิศทางของกลยุทธ์ที่ต่างในการดำเนินงานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กร  

 
การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

การวิเคราะห์ TOWS Matrix สามารถกำหนดกลยุทธ์ออกมาได้ 4 แบบ ได้แก่  

1. กลยุทธ์เชิงรุก (AggressiveStrategy): 
เป็นการใช้จุดแข็ง (S) ขององค์กรมากำหนดกลยุทธ์ควบคู่กับโอกาส (O) ที่จะเกิดขึ้นต่อ สทบ.  

2. กลยุทธ์เชิงรับ (Defensive Strategy):  
เป็นกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายในการลดจุดอ่อน (W) และหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม (T)  

3. กลยุทธ์เชิงป้องกัน/ทดแทน (Diversitfying Strategy):  
เป็นการนำจุดแข็ง (S) มาเป็นตัวป้องกันการเกิดภัยคุมคาม (T) หรือเพ่ือทดแทนผลจากการเกิด
อุปสรรค/ภัยคุมคามต่าง ๆ 

4. กลยุทธ์เชิงแก้ไข/บรรเทา (Turnaround Strategy):  
เป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาส (O) เพ่ือแก้ไขหรือบรรเทาผลจากจุดอ่อน (W) ขององค์กร  
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การวิเคราะห์ TOWS Matrix ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศของ สทบ. มีทั้งสิ้น  
๑7 กลยุทธ์ แบ่งเป็น  

• กลยุทธ์เชิงรุก 6 กลยุทธ์  
• กลยุทธ์เชิงรับ 3 กลยุทธ์ 
• กลยุทธ์เชิงป้องกัน/ทดแทน 3 กลยุทธ์  
• กลยุทธ์เชิงแก้ไข/บรรเทา อีก 5 กลยุทธ์  

โดยทิศทางของกลยุทธทั ้งหมดได้กำหนดมาเพื ่อนำไปสังเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทเทค
สารสนเทศและการสื่อสารของ สทบ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตารางกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ TOWS Analysis  



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 256๒ - 256๔ 
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

 

กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive Strategy)  

 

ตารางกลยุทธ์เชิงรุก (Agressive Strategy) 

 กลยุทธ์เชิงรุกเป็นการใช้จุดแข็งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สทบ. มากำหนดกล
ยุทธ์ให้สอดรับกับโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร โดยจะเห็นได้ว่าโอกาสที่สำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สทบ. คือ การที่ประเทศไทยให้ความสำคัญและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน
ร่วมกับองค์กร ตามกรอบนโยบาย Digital Economy กรอบนโยบาย Thailand 4.0 และการสนับสนุนให้
องค์กรต่าง ๆ ปรับตัวให้สอดคล้องต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ รวมถึง สทบ. เองก็มีนโยบายที่จะผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาและยกระดับสารสนเทศที่จะสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร  

นอกจากนี้จุดแข็งของ สทบ. ได้แก่ การทบทวนและจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศพร้อมด้วยแผนปฏิบัติ
การเป็นประจำ มีระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งมีโครงการพัฒนาฐานข้อมู ลและระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ขององค์กร จึงสามารถกำหนดทิศทางของกลยุทธ์เชิงรุกออกมาได้ ดังนี้  

1. วางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศในปัจจุบันและทิศทางการพัฒนาสารสนเทศของ สทบ. ให้สอดคล้อง
กับนโยบายระดับประเทศและการดำเนินงานร่วมกันหน่วยงานอื่น  ๆ รวมถึงให้เป็นไปตามกระแส
โลกาภิวัฒน์ (S1,S2,O1,O3,O4)  

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศในปัจจุบัน ให้ตอบสนองต่อความต้องการภายในองค์กร 
(S1,S2,O2) 

3. ผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศ 
(S1,S2,O3,O5) 
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4. เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลของ สทบ. เช่น social network (S1,S2,O4,O6) 
5. ทบทวน/จัดทำแผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการด้านสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบาย

ระดับประเทศ และให้ตอบสนองต่อกระบวนการปฏิบัติงานของ สทบ. (S3,O1,O2)  
6. ทบทวน/จัดทำแผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการด้านสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับกระแส

โลกาภิวัฒน์ เช่น ผลักดันให้ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ (S3,O4,O5) 

ลักษณะกิจกรรมหรือกลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยให้ สทบ. สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศได้โดย
สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ ปรับตัวไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ และตอบสนองต่อความต้องการระบบ
สารสนเทศขององค์กร รวมถึงยังสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนต่าง  ๆ และยัง
สามารถทำให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น  

 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข/บรรเทา (Turnaround Strategy) 

 
ตารางกลยุทธ์เชิงแก้ไข/บรรเทา (Turnaround Strategy) 

กลยุทธ์เชิงบรรเทา (Turnaround - oriented Strategy) คือ การวางแผนให้ผลกระทบจากจุดอ่อน
ลดลงหรือหมดไปโดยการใช้โอกาสภายนอกที่เปิดให้ สทบ.สามารถทำได้ โดยในกรณีของ สทบ. สามารถนำ
โอกาสต่าง ๆ ทั้งการผลักดันจากภาครัฐและกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ความทันสมัยและการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารและการสื่อสารใหม่ ๆ รวมถึงความต้องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของ สทบ. จะ
ช่วยสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการดำเนินงานที่ลดผลกระทบของจุดอ่อนในองค์กรต่อการบริหา รจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ โดยมีการดำเนินกิจกรรมหรือกลยุทธ์ในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
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1. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศของ สทบ. เพื ่อวางแผนการพัฒนาสารสนเทศให้
สอดคล้องกับงบประมาณ (W1,O1,O2) 

2. ผลักดันการพัฒนาและยกระดับสารสนเทศ เพื่อให้ สทบ. มีฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบนั/
ทันกาล (W2,W3,O2,O3) 

3. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศของ สทบ. ให้สอดคล้องกับความต้องการผ่านการเก็บ
ข้อมูลวิธีการต่าง ๆ (W2,W3,W5,O2,O4,O5,O6)  

4. ปรับปรุงโครงสร้างงานด้านสารสนเทศ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ทางด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(W4,W6,O1,O2,O5,O6) 

5. ใช้สื่อหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ผู้มีส่วน  
ได้เสีย และภาคีต่าง ๆ (W1,W3,O3,O4,O6) 

ลักษณะกิจกรรมหรือกลยุทธ์ดังกล่าวจะส่งผลให้ สทบ. เพิ่มศักยภาพขององค์กรในการพัฒนาและย
พระดับสารสนเทศให้ตอบสนองต่อความต้องการสารสนเทศของ สทบ. ผู้ใช้งาน ผู้มีส่วนได้เสีย และภาคีต่าง ๆ 
รวมถึงสามารถช่วยผลักดันใก้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เพ่ือส่งเสริมศักยภาพทางด้านการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน/ทดแทน (Diversitfying Strategy) 

 
ตารางกลยุทธ์เชิงป้องกัน/ทดแทน (Diversitfying Strategy) 

 กลยุทธ์เชิงป้องกัน/ทดแทน คือ การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีมาสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่น ๆ 
แทนผลกระทบบางอย่างที่เกิดจากอุปสรรคหรือภัยคุกคาม ซึ่งจุดแข็งทางด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ มีการทบทวนแผ่นแม่บทและแผนปฏิบัติการเป็นประจำ รวมถึงมีโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมูล ซึ่งสามารถนำมาปรับให้รับแก่อุปสรรคในด้านการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล 
การผลักดันให้การพัฒนาที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์สามารถดำเนินงานต่อไปได้ เป็นต้น ดังนั้น การดำเนิน
กิจกรรมหรือกลยุทธ์ในลักษณะเชิงป้องกันหรือเชิงทดแทนจะเป็นไป ดังนี้  
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1. ทบทวนและจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศระยะยาวและแผนปฏิบัติการด้านสารสนเทศ ให้ครอบคลุม
และสอดคล้องตามนโยบายภาครัฐ (S2,S3,T1,T4) 

2. วางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมและเพียงพอ (S1,S2,S3,T2,T5)  
3. วิเคราะห์ความต้องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นในปัจจุบันเพ่ือ

จัดทำแผนแม่บทสารสนเทศ (S1,S2,S3,T3) 

กลยุทธ์เชิงรับ (Defensive Strategy) 

 
ตารางกลยุทธ์เชิงรับ (Defensive Strategy) 

 กลยุทธ์เชิงรับ เป็นกลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพื่อหามาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากภัยคุกคามและลดจุดอ่อนของ สทบ. ซึ่งประเด็นสำคัญที่เป็นจุดอ่อนของ สทบ. ทางด้านการ
บริหารพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ประเด็นทางการงบประมาณ กล่าวคือ ขาดงบประมาณในการนำมาใช้
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ อีกทั้งอุปกรณ์ Hardware ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ไม่ทันสมัย ส่งผลให้ระบบ
สารสนเทศที่มีอยู่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานขององค์กร และฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้  
สทบ. ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างองค์กรเนื่องจากขาดบุคลากรด้านระบบสารสนเทศโดยตรงและบุคลากรของ
องค์กรในปัจจุบันขาดความเชี่ยวชาญในการใช้งานระบบสารสนเทศ 

 ประกอบกับอุปสรรคในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สทบ. ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง  
ทางนโยบายจากภาครัฐที่ใบบางครั้งทำให้การพัฒนาระบบสารสนเทศไม่สามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่มีราคาสูง ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับงบประมาณขององค์กร และ สทบ. ยังเผชิญปัญหา
การเข้าถึงระบบสารสนเทศของกองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เข้าถึงได้ยากอีกดัวย ทำให้ สทบ. ได้กำหนดกลยุทธ์
เชิงรับ ดังนี้ 
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1. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศของ สทบ. เพื ่อจัดลำดั บความสำคัญของระบบ
สารสนเทศที่ต้องการ/ที่มีอยู่ (W1,T1,T3) 

2. พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที ่มีอยู ่ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฏหมาย กฏระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ (W2,W3,W5,T2,T3,T4) 

3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศในปัจจุบัน โดยให้มีการติดตามความพึงพอใจและการใช้งานของ
กองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นท่ีเข้าถึงได้ยาก (W2,W3,W5,T5) 

ลักษณะกิจกรรมหรือกลยุทธ์เชิงรับดังกล่าวจะช่วยให้ สทบ. สามารถจัดลำดับความสำคัญของระบบ
สารสนเทศที่ต้องการ/ที่มีอยู่ เพื่อคัดเลือกโครงการหรือส่วนของระบบสารสนเทศที่ควรได้รับการพัฒนาก่อน/
หลัง และสอดคล้องกับงบประมาณ รวมถึงจะเป็นการสนับสนุนให้มีการนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ 
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3. แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2462 – 2564  

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นการวิเคราะห์แนวทางการบูรณาการนโยบายด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
การวิเคราะห์บริบทแวดล้อมภายในและภายนอก มาใช้เป็นปัจจัยสำคัญในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
กลยุทธ์สารสนเทศ  

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. 2462 - 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 หลักการและเหตุผล 

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
และภารกิจหลักขององค์กร ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เพ่ือเป็น
แหล่งเงินทุนเพื่อจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้ เพ่ิมรายได้ และลดรายจ่าย หรือสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือ
ประโยชน์ส่วนรวมอื่นใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ประสานงานกับส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจ และนโยบายต่าง ๆ 

โดย สทบ. มีความประสงค์จะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการดำเนินงานตามแนวนโยบาย
ของภาครัฐ โดยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ทรัพยากร
ที่สำคัญที่เป็นปัจจัยความสำเร็จของกองทุนฯ คือ ระบบสารสนเทศ ที่ต้องมีการบริหารและพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถดำเนินงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
กองทนุฯ และกรอบยุทธศาสตร์ในอนาคตที่ท้าทายได้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและนำนวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง สทบ. และกองทุน
หมู่บ้านฯ การนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการให้บริการ
และการสื่อสาร รวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่ตั้งเป้าหมายในการนำพาประเทศเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0)” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” 

ทั้งนี้ จากแนวนโยบายและทิศทางของรัฐด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิตัล อันประกอบด้วย 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนประเทศไทย 4.0 สามารถสรุปเป็น
ประเด็นและกรอบการดำเนินงานพัฒนาและบริหารจัดการสารสนเทศและก ารส ื ่อสาร ของ สทบ.  
ใน 5 ประเด็นสำคัญ (ตามหัวข้อ 1.5) ได้แก่  

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศท่ีได้ประสิทธิภาพเพ่ือวางรากฐานอย่างทั่วถึง 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความม่ันคงและสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งาน 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและ สทบ.  
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประยุกต์ใช้ข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ สทบ. 

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะภาคีเครือข่าย 
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้ระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ในการนี ้ สทบ. ได้นำประเด็นสำคัญตามแนวนโยบายด้านการบริหารจัดการสารสนเทศดังกล่าว มา
พิจารณาต่อยอด ตามบริบทเฉพาะของกองทุนฯ เพ่ือกำหนดแนวนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานในอนาคตตาม
กรอบยุทธศาสตร์ ของ สทบ. อย่างเหมาะสมรวมทั้งมีการทบทวนระบบสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน และ
ความคาดหวังต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่จำเป็นในอนาคต ให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุภารกิจและเป้าประสงค์ของ สทบ. ให้สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
พร้อมเป็นปัจจัยหนุนที่สำคัญที่จะทำให้การทำงานภายใน สทบ. บรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้นต่อไป  

เพื่อเป็นการรองรับหลักการดังกล่าว และเป็นการเตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารในการรองรับพันธกิจ ของ สทบ. ในระยะยาว จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร อันสอดคล้องกันทิศทางการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ของ สทบ. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน สทบ. ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานทั้งใน สทบ. 
และกองทุนหมู่บ้านฯ 
 

3.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาแผนระยะยาวในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ 

2. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สามารถเอ้ือ
ต่อการดำเนินงาน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูล และการสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล 
ของ สำนักงานส่วนกลาง และกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศแก่ประชาชน ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการใช้บริการ 
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3.3  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกรอบยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. 2462 – 2564 ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 
ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

“มีการดำเนินงานที่ใช้ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานส่วนกลาง และกองทนุฯ” 

 

พันธกิจ 
ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

• จัดให้มโีครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอ 
• พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และระบบบริหารที่มปีระสิทธภิาพ 
• พัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลกองทุนฯ สู่สำนักงานส่วนกลาง  

 

วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์  
 

1. เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต
ใชเพื่อเพ่ิมศักยภาพดานการบริหารจัดการและเชื่อมโยง
ข้อมูล 

2. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการและสื่อสารข้อมูลแก่
ประชาชน 

3. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
 

1. สทบ. มีระบบสารสนเทศที่เช่ือมโยงฐานข้อมูลกองทุนฯ 
และรองรับการปฏิบตัิงานของทุกหน่วยงานท้ัง
สำนักงานส่วนกลาง และกองทุนฯ 

2. สทบ. มีระบบการให้บริการและสือ่สารข้อมลู
สารสนเทศแก่ประชาชนได้หลากหลายช่องทาง 

3. บุคลากรทุกหน่วยงานสามารถนำเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัตงิานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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แผนยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2462 - 2564 
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แผนแม่บทการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2564) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลกองทุนฯ เพื ่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจ ของ สทบ. 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับความสามารถในการให้บริการและการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอก

องค์กรอย่างเหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ทั้งนี้ แผนแม่บทการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สำนักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (พ.ศ. 256# – 2564) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ อันมีรายละเอียด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ : 
• เพื่อให้ สทบ. มีโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการปฏิบัติงาน 

ทั้งสำนักงานส่วนกลาง และกองทุนฯ ได้  
• เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สทบ.  
• เพื่อให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัย สนับสนุนการใช้งาน อย่าง

ต่อเนื่องเป็นไปตามมาตรฐาน 

ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้ : 
1) สำรวจความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ และกำหนดแนวทางการจัดการสารสนเทศ

ที่เหมาะสมเพียงพอ 
2) จัดสรรทรัพยากรทางด้านสารสนเทศและระบบเครือข่ายที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 

ของ สทบ. ได้อย่างเพียงพอ 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : 
• มี Middleware มาตรฐานที่เชื่อมโยงระบบปฏิบัติการภายในสำนักงานฯ 
• มีระบบสำรองเก็บรักษาข้อมูลที่เหมาะสม ปลอดภัย  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลกองทุนฯ  
                      เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ ของ สทบ. 

วัตถุประสงค์ : 
• เพ่ือบูรณาการระบบฐานข้อมูล สทบ. และกองทุนฯ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
• เพื ่อให้ สทบ. มีข้อมูลสารสนเทศเพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
• เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศระหว่าง สทบ. กองทุนฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
• เพ่ือสนับสนุนงานประมวลผลวิเคราะห์ (Analytics) ที่ ช่วยในการนำเสนอ ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้ : 
1) กำหนดมาตรฐานข้อมูลและข้อมูลหลัก(core data) ของกองทุนฯ เพ่ือรองรับเป็นศูนย์กลางในการ

รวบรวมข้อมูล/สารสนเทศ 
2) กลยุทธ์การพัฒนาฐานข้อมูล สทบ. พร้อมระบบการจัดเก็บข้อมูลกองทุนฯ และข้อมูลภายใน สทบ. 
3) กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ (EIS/MIS) รองรับการบริหาร

จัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจ ของ กทบ. และ สทบ. 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : 
• มีระบบจัดการข้อมูลรองรับการจัดเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลตามโครงการประชารัฐ  
• บูรณาการระบบ ERP ครบถ้วนทั้งองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับความสามารถในการให้บริการและการสื่อสาร  
                      ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ : 
• เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการบริการข้อมูลสารสนเทศให้แก่ หน่วยงาน

ภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
• เพ่ืออำนวยความสะดวก ในการให้บริการและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้ : 
1) กำหนดมาตรฐานขอ้มูลสารสนเทศข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล 
2) จัดให้มีช่องทางการให้ข้อมูล และการติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ (Social Network) ที่สะดวก รวดเร็ว 
 

 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2562 - 2564 
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : 
• มีระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารระหว่าง สทบ. และกองทุนฯ 
• มีการพัฒนา Call Center ที่ สทบ. ส่วนกลาง  
• มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อให้บริการประชาชนตามโครงการประชารัฐสามารถเข้ามาใช้

ประโยชน์ได ้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     และการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์ : 

• เพ่ือยกระดับศักยภาพบุคลากร ของ สทบ. ให้มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• เพ่ือให้ สทบ. มีระบบองค์ความรู้ ที่บุคลากรสามารถสืบค้นข้อมูลและความรู้ได้  

ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้ : 
1) กลยุทธ์การทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างงานบริหารจัดการสารสนเทศท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  
2) การพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศแก่บุคลากร สทบ.  
3) การสนับสนุนการสร้างสรรค์ พัฒนา และบริหารจัดการองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : 
• มีอัตรากำลังบุคลากรด้านการบริหารจัดการสารสนเทศครบถ้วนตามโครงสร้างที่กำหนด 
• มีแผนการพัฒนาบุคลากร สทบ. ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
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4. การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สืบเนื่องจากการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สทบ. 
มีเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงข่ายสื่อสารให้รองรับการใช้งานองค์กร และพัฒนาสารสนเทศให้พร้อมแก่การใช้
วิเคราะห์/ประเมินการใช้งาน และสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหมู ่บ้าน ให้สอดคล้อ งกับแผน
ยุทธศาสตร์ในบทที่ 3 ข้างต้น จึงได้จัดทำการถ่ายทอดมาแผนปฏิบัติการสารสนเทศ ปี 2562 - 256๔ จาก
แผนยุทธศาสตร์ของ สทบ. ประจำปี 2562 - 2564 และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและ
การดำเนินนโยบายของรัฐบาล 
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 นอกจากความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และโครงการ/แผนงาน ตามบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้กำหนดให้มีการจัด กลุ่มและ
ลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานพัฒนาและบริหารจัดการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความความจำเป็น
และต้องการขององค์กร ทั ้งนี ้ สทบ. ได้จัดกลุ ่มของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 - 2564 และกลยุทธ์ทางด้านสารสนเทศจากทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งได้
จัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานให้ตอบนองต่อภารกิจและหน้าที่ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และนโยบายของภาครัฐ เช่น โครงการต่าง ๆ 
ภายใต้การดำเนินงานโครงการประชารัฐ เพ่ือให้เกิดสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างครบถ้วน  

ทั้งนี้ สทบ. ได้วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งได้จัดลำดับความสำคัญ
ของการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อภารกิจและหน้าที่ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ
กองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และนโยบายของภาครัฐ เช่น โครงการต่าง ๆ ภายใตก้าร
ดำเนินงานโครงการประชารัฐ เพ่ือให้เกิดสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างครบถ้วน โดยอาศัยกรอบการประเมินความสอดคล้องและความสำคัญของโครงการ
ตามกรอบความคิด Harvey Balls ได้ดังนี้



 

 

 
ตารางการจดัลำดับความสำคญัของโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2562 – 256๔



 

 

 


