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ประจาปีงบประมาณ 2561
บทที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท.
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สามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และทันเวลา
การจั ดทาแผนปฏิบั ติการดิจิทัล สป.วท. ฉบับนี้ ได้ผ นวกรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภายใต้
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท.
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ส ามารถน าไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้บรรลุผลสาเร็จที่กาหนดไว้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ภำรกิจและอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สป.วท.) มี ภ ารกิ จ ในการพั ฒ นา
ยุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจา
ทั่วไปของกระทรวงเพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อมูล เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่าและ
สมประโยชน์
5. กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
7. ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้ทันสมัย
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานปลัด
กระทรวงหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ทั้ ง นี้ ในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ฯ ได้ ค รอบคลุ ม ถึ ง ส านั ก งานรั ฐ มนตรี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สร.วท.) โดย สร.วท. มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ประสานงาน รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่อง เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี
2. ปฏิบัติการอื่นใดตามอานาจหน้าที่ของสานักงานรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
1.2 วิสัยทัศน์ของ สป.วท.
สป.วท. เป็นองค์กรบริ หารจั ดการและขับเคลื่ อนการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมทุกภาคส่วน โดยมุ่งให้โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศอยู่ในลาดับ 1 ใน 30 ของโลก ภายในปี 2564
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1.3 พันธกิจของ สป.วท.
1. เพิ่มจานวนกาลั งคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
ประเทศด้านการวิจัยและพัฒนา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative startup)
3. สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข องประเทศด้ ว ยการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
4. ประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมเพื่ อ ยกระดั บ สิ น ค้ า ชุ ม ชนและ
คุณภาพชีวิตประชาชน
5. สร้างความเข้มแข็งและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
6. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นโครงสร้างหลักในการจัดการขององค์กร
7. เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง เข้ า ใจประโยชน์ ข อง
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
8. เสนอแนะนโยบาย ประสานและจัดทายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
1.4 กำรแบ่งส่วนรำชกำรและผังโครงสร้ำงของ สป.วท.
ตามกฎกระทรวงแบ่ งส่ ว นราชการส านักงานปลั ดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2545 มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการประกอบด้วย 3 สานัก 1 ศูนย์ และได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
รวมเป็น 4 สานัก 2 ศูนย์ และ 2 กลุ่ม ดังนี้
1. สานักบริหารกลาง (สบ.)
2. สานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ (สนย.)
3. สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.)
4. สานักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา (สปคร.)
5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
6. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
8. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (นก.)
และได้มีการจัดตั้งส่วนราชการภายในเพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวมากขึ้น และ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. สานักผู้ตรวจราชการ (ตร.)
2. สานักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ (สม.)
3. สานักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบรัสเซลส์ ปว.(บช.)
4. สานักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงวอชิงตัน ปว.(วต.)
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5. สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)
6. ศูนย์ประสานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค (ศวภ.)
ทั้งนี้ โครงสร้างสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีการบริหารจัดการที่
เชื่อมโยงกับ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการ
เมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีและประสานนโยบายระหว่างกระทรวง ดังภาพที่ 1
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักบริหารกลาง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สานักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

- ส่วนกลาง - ภาคเหนือตอนบน
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน - ภาคใต้
- ภาคตะวันออก

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

สานักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในต่างประเทศ
- กรุงวอชิงตัน - กรุงบรัสเซลส์ - กรุงปักกิ่ง

สานักความร่วมมือระหว่างประเทศ
และวิเทศสัมพันธ์

สานักตรวจราชการ

โครงสร้างตามกฎกระทรวง
โครงสร้างตามมติ ค.ร.ม./ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
โครงสร้างภายใน
ที่มา : รายงานประจาปี 2560 สป.วท.

ภาพที่ 1 โครงสร้างของ สป.วท.
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1.5 ประเด็นยุทธศำสตร์ของ สป.วท.
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป.วท. พ.ศ. 2562 ประกอบไปด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) การส่งเสริมการ บูรณาการ และการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3) การสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4) การบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
1.6 กรอบอัตรำกำลังของ สป.วท.
กรอบอัตรากาลังของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนัก งานราชการ สป.วท. และ สร.วท.
มีจ านวนอัตราทั้งสิ้ น 295 คน และมีจ านวนคนครองทั้งสิ้ น 270 คน โดยมีกรอบอัตรากาลั งของจานวน
ข้าราชการมากที่สุด คือ 235 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 79.66 ของกรอบอัตรากาลังทั้งหมด พนักงานราชการ
จ านวน 42 อัตรา คิดเป็ น ร้ อยละ 14.24 และ ลู กจ้างประจา จานวน 18 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 6.10 ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 1 และภาพที่ 2
ตารางที่ 1 ตารางกรอบอัตรากาลังของ สป.วท.
ข้าราชการ
กรอบ
หน่วยงาน
คน
อัตรา

พนักงานราชการ

กรอบ
อัตรา
กาลัง

คน
ครอง

อัตรา
ว่าง

กรอบ
อัตรา
กาลัง

คน
ครอง

อัตรา
ว่าง

14

18

18

0

41

33

8

3
17

0
18

0
18

0
0

1
42

1
34

0
8

อัตรา
กาลัง

ครอง

ว่าง

220

206

15
235

12
218

สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานรัฐมนตรี
รวมทั้งสิ้น

ลูกจ้างประจา

(ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2561)

กรอบอัตรากาลัง ของ สป.วท.

ลูกจ้ำงประจำ

6.10%

ข้ำรำชกำร

79.66%

พนักงำนรำชกำร

14.24%

ภาพที่ 2 กรอบอัตรากาลัง ของ สป.วท.
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บทที่บทที
2 สถำนภำพปั
จจุบนั ด้ำจนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื
่ อสำร ่อสำร
่ 2 สถำนภำพปั
จุบน
ั ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื
สป.วท. ได้ มี ก ารส ารวจสถานภาพปั จ จุ บั น ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
(Information and Communication Technology : ICT) อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย
1) สถานภาพโครงสร้ างพื้นฐาน ICT ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สาหรับการใช้งานทั่ว ไป
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย และระบบเครื อ ข่ า ย 2) สถานภาพระบบสารสนเทศและฐานข้ อ มู ล
และ 3) สถานภาพบุคลากรด้าน ICT เพื่อประกอบการจัดทา แผนในการดาเนินงาน
2.1 สถำนภำพโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
จากการส ารวจสถานภาพเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง สป.วท. พบว่ า สป.วท.
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 321 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จานวน 109 เครื่อง เครื่องพิมพ์ จานวน
127 เครื่อง เครื่องสแกนเนอร์ จานวน 46 เครื่อง และเครื่องสารองไฟฟ้า 305 เครื่อง ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางสรุปข้อมูลจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
จานวนเครื่องที่มีการใช้
รายการ
จานวนที่มี
งานมากกว่า 7 ปี
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จานวนที่ชารุด

เครื่องคอมพิวเตอร์

321

100

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

109

1

0

เครื่องพิมพ์

127

13

0

เครื่องสแกนเนอร์

46

3

1

เครื่องสารองไฟฟ้า

305

0

0
ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2561
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2.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย (Server) จ าแนกตามลั ก ษณะทางกายภาพ หรื อ Physical
Machine เป็ น 3 ประเภท คื อ Rack Server จ านวน 9 เครื่ อ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50 ของจ านวนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งหมด Tower จานวน 7 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 39 และ Blade Server จานวน 2 เครื่อง
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11 ในส่ ว นของระบบปฏิ บั ติ ก ารส าหรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย Unix/Linux
คิดเป็นร้อยละ 58.62 และ Windows คิดเป็นร้อยละ 41.38
ทั้งนี้ สป.วท. มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือ น (Server Virtualization System)
มาจัดสรรทรัพยากรให้ระบบสารสนเทศที่ทางานบนระบบปฏิบัติการ (Operating System) เดียวกัน หรือ
ใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ประหยั ด พลั ง งาน และลดพื้ น ที่ ใ นการใช้ ง านห้ อ ง
MOST Data Center รวมทั้ ง ระบบสารสนเทศมี ค วามพร้ อ มใช้ ง าน สามารถให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดจนรองรับปัญหาการขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีอายุการใช้งานเกินกว่าที่กาหนดหรือไม่
สามารถทางานได้ (ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2561) ดังภาพที่ 3

สัดส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จาแนกตามลักษณะทางกายภาพ

Blade Server

11%

Server
Server
Server

Rack Server

50%
Tower

39%
ภาพที่ 3 สัดส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) จาแนกตามลักษณะทางกายภาพ
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2.1.3 ระบบเครือข่ำย
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น การปฏิ บั ติ ง านมี ก ารใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล มากขึ้ น สป.วท. จึ ง จั ด เตรี ย มระบบ
เครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งานของบุคลากร สป.วท. ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
ทรัพยากรที่จากัด ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ใน สป.วท. ได้มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network) ที่มีความเร็ว
ในการรับ-ส่งข้อมูล ภายในประเทศ (Domestic Bandwidth) ไม่น้อยกว่า 240 Mbps และภายนอกประเทศ
(International Bandwidth) ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 180 Mbps โดยมีบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้ง
แบบมีสายและแบบไร้สาย และมีระบบตรวจจับและยับยั้งการโจมตีจากภัยคุกคามต่างๆ อาทิเช่น Firewall ,
APTs, Anti-Virus รวมถึ ง Monitoring System และระบบควบคุ ม การเข้ า ถึ ง ระบบสารสนเทศ ระบบ
ฐานข้อมูล รวมถึงระบบเครือข่ายให้มีความมั่นคงปลอดภัย และยังมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายสื่อสารมหาดไทย
(MOI) โดยมีช่องสัญญาณเชื่อมต่อผ่าน Node กระทรวงอุตสาหกรรมทาง Logical
นอกจากนี้ ยังได้มีการดาเนินการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วท.) โดยเชื่อมโยงเครือข่ายของหน่วยงานภายในกระทรวงเข้าด้วยกันในรูปแบบ Virtual
Private Network (VPN) และเชื่อมต่อกับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government
Information Network : GIN) เพื่อใช้งานระบบงานและบริการอิเล็ ก ทรอนิ กส์ ต่างๆ รวมถึงระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน (Common Services) และระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามงานที่สาคัญของรัฐบาล
เช่น ระบบศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) โดยมีความเร็วในการรับ -ส่งข้อมูล ที่ความเร็ว 8 Mbps
สาหรับ สป.วท. และที่ความเร็ว 2 Mbps สาหรับ สร.วท

2.2 สถำนภำพด้ำนระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูล
สป.วท. ได้ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดย
ระบบสารสนเทศส่วนใหญ่พัฒนาโดยบุคลากร ของ ศท.สป.วท. และมีบางระบบที่พัฒนาโดยการจ้างหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งได้ประยุกต์ใช้วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle : SDLC)
ในการพัฒนาระบบ ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก โดย ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของ สป.วท. แบ่งเป็น
3 กลุ่ ม คือ 1) กลุ่ มสนั บ สนุน การบริห ารจั ดการส าหรับผู้ บ ริหาร มีจานวน 5 ระบบ, 2) กลุ่ มบริการและ
เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร มีจานวน 10 ระบบ และ 3) กลุ่มสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีจานวน 27 ระบบ
ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ระบบสารสนเทศของ สป.วท.
กลุ่ม

ชื่อระบบ

สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
สาหรับ
ผู้บริหาร

ระบบรายงานผลการดาเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม (Project-Based
Management)
ระบบติดตามและประเมินผลเชิง
ยุทธศาสตร์ (EVA)
ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง/
กรม (MOC/DOC)
ระบบข้อสั่งการ รมว.วท.

ระบบ KM สป.วท.
บริการและ
เว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยี
ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์ สป.วท.
ระบบศูนย์บริการร่วม
ระบบหนังสือเวียน
ระบบบริการความรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (STKC)
ระบบ MOST Internet Protocol TV
(MOST IPTV)
ระบบห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)
ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระบบแจ้งเวียนมติ ครม.
ระบบงานกฏหมาย
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สนย.

หน่วยงานใน สป.

URL
http://scurve.most.go.th

สนย.

หน่วยงานใน สป. และ วท. http://eva.most.go.th

สนย./ศท.

หน่วยงานใน สป. และ วท. http://moc.most.go.th

สนย.

หน่วยงานใน สป. และ วท. http://moc.most.go.th

สบค.
ศท.

หน่วยงานใน สป.
http://km.most.go.th
หน่วยงานใน สป. และ วท. http://www.most.go.th

ศท.
สอ.สบ.
สบค.
ศท.

หน่วยงานใน สป. และ วท.
หน่วยงานใน สป. และ วท.
หน่วยงานใน สป.
หน่วยงานใน วท. และ
หน่วยงานเครือข่าย

ศท.

หน่วยงานใน วท.

สนย.
สอว.
สปคร.

http://www.ops.go.th
http://www.mcs.most.go.th
http://circular.most.go.th/
http://www.stkc.go.th/
http://iptv.most.go.th

มหาวิทยาลัยและโรงเรียน http://scius.most.go.th/
ในโครงการ
หน่วยงานใน วท. และ http://stdb.most.go.th
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานใน สป. และ วท. http://cabinet.most.go.th

กก.

หน่วยงานใน สป.

http://complain.most.go.th

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สอ.สบ.

หน่วยงานใน สป.

http://sarabun.most.go.th

ระบบบริหารทรัพยากร (ERP) งาน
งบประมาณ งานพัสดุและงานบุคคล
ระบบคลังวัสดุออนไลน์

สค.สบ.
สบค.
สค.สบ.

หน่วยงานใน สป.

http://erp.most.go.th

หน่วยงานใน สป.

http://stock.most.go.th

ระบบงบประมาณรายจ่าย

สค.สบ.

หน่วยงานใน สป.

http://budget.most.go.th

ระบบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง สป.วท.

สค.สบ.

หน่วยงานใน สป.

http://car.most.go.th

ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท.
ระบบคาสั่ง วท. และ สป.วท.

สบค.
สบค.

หน่วยงานใน สป.
http://leaves.most.go.th
หน่วยงานใน สป. และ วท. http://command.most.go.th
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กลุ่ม

ชื่อระบบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

ระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน์
ระบบบริหารการประชุม (e-meeting)
ระบบอัตรากาลัง

ศท.
ศท.
สบค.

ระบบติดตามและบริหารจัดการข้อมูล
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ วท.
ระบบหนังสือเวียน

ศท.
ศท.

หน่วยงานใน สป.

ระบบจัดเก็บข้อมูลฝึกอบรมข้าราชการ

ศท.

ศท.

ระบบข้อมูลสารสนเทศข้าราชการ
ระดับกรม
ระบบจองห้องประชุม

สบค.

หน่วยงานใน สป.

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อ
การสื่อสารภาครัฐ (e-mail)
ระบบรายงานการบริหารความเสี่ยง
ระบบการบูรณาการด้าน วทน. กับ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
คลินิกเทคโนโลยีออนไลน์

ศท.

ระบบเว็บกิจกรรมเผยแพร่เทคโนโลยี
สาหรับผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม
ฐานข้อมูลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สส.

สน.
สส.

URL

หน่วยงานใน สป. และ วท. http://training.most.go.th
หน่วยงานใน สป. และ วท. https://meeting.most.go.th
หน่วยงานใน สป. และ วท. http://oldweb.most.go.th/hu
man
หน่วยงานใน สป. และ วท. http://cio.most.go.th
http://circular.most.go.th/
phonebook
http://civiltrain.most.go.th

http://www.ops.go.th/dpisops/
หน่วยงานใน สป.
http://164.115.22.186/
webmost/meetingroom/
หน่วยงานใน สป. และ วท. https://login.mail.go.th
หน่วยงานใน สป.
หน่วยงานใน วท. และ
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานใน วท. และ
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานใน วท. และ
หน่วยงานเครือข่าย

http://risk.most.go.th
http://integration.most.go.th

สส.

หน่วยงานใน วท. และ
หน่วยงานเครือข่าย

ระบบฐานข้อมูลกาลังคนภาครัฐของ
ประเทศ
ระบบโหวต สป.วท.

สนย.

หน่วยงานภาครัฐ

ศท.

หน่วยงานใน สป.

http://www.clinictech.most.
go.th/online/pages/scivillage
.asp
http://www.gwfdb.most.go.
th
http://vote.most.go.th

ระบบปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์

ศท.

หน่วยงานใน วท.

http://calendar.most.go.th

ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์

สค.สบ.

ระบบ Geographical area-based
mapping (G-Map)
ระบบรวมเทคโนโลยีของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สอ.สบ.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สส.

หน่วยงานใน สป. และ สร. http://epayslip.most.go.th

สส.

หน่วยงานใน วท.

http://www.gmap.most.go.th

สอว.

หน่วยงานใน วท.

http://www.mosttech.most.
go.th
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http://www.clinictech.most.g
o.th/online/indexweb.asp
http://createc.most.go.th

2.3 สถำนภำพบุคลำกรด้ำน ICT
กรอบอัตรากาลังของบุคลากรด้าน ICT ของ สป.วท. ปัจจุบัน ศท. มีข้าราชการและพนักงานราชการ
จานวนทั้งสิ้น 18 อัตรา และมีจานวนคนครอง ทั้งสิ้น 17 อัตรา ประกอบด้วย





นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นักจัดการงานทั่วไป

12 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา

โดยเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT จานวน 15 อัตรา เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากาลังของบุคลากร
สป.วท. และ สร.วท. ที่มจี านวนคนครองทั้งสิ้น 270 คน คิดเป็นอัตราส่วน 1:18 เมื่อเทียบกับอัตราบุคลากรที่มี
คนครอง สป.วท. และ สร.วท. ดังแสดงในภาพที่ 4

บุคลำกร

บุคลำกร สป.วท. และ สร.วท.

ด้ำน ICT

ภาพที่ 4 สัดส่วนของบุคลากรด้าน ICT กับบุคลากร สป.วท. และ สร.วท.
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2.4 ควำมต้องกำร/ข้อคิดเห็นต่อกำรพัฒนำ ICT ของ สป.วท.
ในปีงบประมาณ 2561 ศท. ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล สป.วท.
มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จานวน 54 คน โดยสรุปประเด็นความต้องการ/ความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ของ สป.วท. จาแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

02
ระบบสำรสนเทศ

03
กำรเผยแพร่สื่อดิจิทลั
ผ่ำนช่องทำงของ STKC

04

01
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

กำรจัดอบรม/
สัมมนำ

หลักสูตรด้ำนกำรใช้

ICT

1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้องการเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการทางาน
-

โน้ตบุ๊ก
คอมพิวเตอร์
เครื่องสารองไฟ
ซอฟต์แวร์ Photoshop
แท็บเล็ต
สแกนเนอร์

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- โน้ตบุ๊กที่ให้ยืม มองไม่เห็น personal drive บ่อยครั้ง ต้อง restart เครื่องใหม่ทุกครั้ง
- ต้องการโน้ตบุ๊กหน้าจอขนาดใหญ่ หรือมีหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมต่อกับ
โน้ตบุ๊กในการใช้งานทีส่ านักงาน เนื่องจากเมื่อยสายตา เพราะโน้ตบุ๊กที่จัดสรรให้มีหน้าจอ
ขนาดเล็ก
- การใช้งานโน้ตบุ๊กไม่สามารถใช้ไดร์ฟกลางได้ในกรณีที่ไม่มีอินเตอร์เน็ตทาให้ไม่สามารถดึง
ข้อมูลจากโน้ตบุ๊กมาใช้งานได้
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ของโน้ตบุ๊กที่จัดสรรให้ มีความจุน้อย
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แผนปฏิบัตก
ิ ำรดิจิทลั สำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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2. ระบบสำรสนเทศ
ความต้องการระบบสารสนเทศใหม่
- ฐานข้อมูลการแต่งตั้งผู้แทนเป็นคณะกรรมการ
-

ระบบร้องเรียน (กล่องหน้าห้องปลัด)
ระบบบริหารการจัดการความรูง้ านตรวจสอบภายใน
ระบบรักษาราชการ
สแกนนิ้วออนไลน์ผ่านมือถือ

ระบบการรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
ระบบรับสมัครงาน
ระบบดารงตาแหน่งข้าราชการระดับกรม

smart office แบบmobile application
ความต้องการในการปรับปรุงระบบเดิม
- ระบบจองรถ/ระบบห้องประชุม เพื่อแสดงสถิติการใช้งานห้องประชุมและตรวจสอบ
การจองรถ, การบารุงรักษา และบารุงรักษา และแสดงผลความพึงพอใจ
- ระบบ E-Meeting เพื่อสามารถแจ้งวาระการประชุมทาง e-mail
- เว็บไซต์ สป.วท. และ เว็บไซต์ วท. เพื่อจัดกลุ่มการนาเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ตาม
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการ
- ประสานงาน ปคร. เพื่อเก็บข้อมูลผู้ดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ, การแจ้งเวียนและ

ความเห็นเป็นอัพโหลดเป็นลิงก์เดียวกัน และมีลิงก์เข้าไปหน้าเอกสารโดยไม่ต้องใช้
username, password
- ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) งานพัสดุ เพื่อเพิ่มระยะเวลาของ session
- ระบบใบลา เพื่อให้มีการแจ้งเตือนอนุญาต อนุมัติ ผ่าน Mobile Application
- ระบบหนังสือเวียน เพื่อให้มีการแจ้งเตือน

ปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ
- ระบบ phone book ข้อมูลไม่ update
- ต้องการได้สิทธิ์ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ตัวเอง (สบค.)
- ไม่มีการยกเลิก e-mail ของบุคลากรที่ลาออกแล้ว ทาให้อาจมีการส่ง e-mail ไปยังบุคลากร
ที่ลาออกไปแล้ว (สบค.)

แผนปฏิบัตก
ิ ำรดิจิทลั สำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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3. กำรเผยแพร่สื่อดิจิทัลผ่ำนช่องทำงของ ศูนย์ควำมรู้วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (STKC)
เนื้อหาที่ต้องการเผยแพร่
- อบรมอาชีพ เช่น สอนทาพวกกุญแจ
- ถ่ายทาโครงการของ สส. จากการไปถ่ายทอดเทคโนโลยี
- แนะนาโครงการหมู่บา้ นวิทย์ของ ศวภ.

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะสาหรับการเผยแพร่
- จัดประกวด (เงินรางวัลหรือใบประกาศ) หรือหาแรงจูงใจในการนาเสนอ ให้มีผู้เข้าร่วมส่ง
ข้อมูลเผยแพร่
- ไฟล์วิดโี อ หนังสือ จากการไปอบรม เผยแพร่ได้ อบรมอาชีพ เช่น สอนทาพวกกุญแจ ถ่าย
จาก organizer
- SciHit นา วทน. ลงพืน้ ที่ งานคลินิกเทคโนโลยี โดย สส. ยินดีเผยแพร่ข้อมูลให้ STKC

4. กำรจัดอบรม/สัมมนำ หลักสูตรด้ำนกำรใช้ ICT
1. หลักสูตรด้านการใช้ ICT
ด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย
-

Infographic
Photoshop , illustrator
3d MAX
Final Cut
Google Sketchup
อนิเมชั่น เบสิค

ด้านยูทิลิตี้
-

Google Drive / Docs
การใช้งานมือถือ
การทา QR Code
การทาแบบสอบถามออนไลน์
การทา e-book

ด้านอื่นๆ
-
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สร้างความสุขในการใช้ดิจิทลั , หลักสูตรด้าน IT ที่สามารถ คลายเครียด สันทนาการ
หลักสูตรครีเอทีฟ, ประมวลผล
หลักสูตรที่เหมาะกับสายงานโดยอาจแบ่งตามลักษณะงาน เช่น ธุรการ นโยบาย เป็นต้น
หลักสูตร VPN

แผนปฏิบัตก
ิ ำรดิจิทลั สำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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2.5 ผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 2561
สป.วท. ได้จัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี 3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และมีจานวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่
และบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (ด้าน วทน.)

จานวนโครงการ/
กิจกรรม
2

2. บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร
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3. พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร

1

ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่และบริการความรู้ด้าน วทน.

โครงการ/กิจกรรม
1.1 พัฒนาศูนย์ความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(STKC)

1.2 จัดทาองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ในรูปแบบ
ดิจิทัล

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561

1) จานวนสื่อดิจิทัลเพื่อการ
บริการความรูด้ ้าน วทน.

120 เรื่อง

2) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ด้าน วทน.
3) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
วทน.
1) จานวนองค์ความรู้
ที่พัฒนาในรูปแบบระบบ
บริการความรูด้ ้าน วทน.

30,000 ราย
ร้อยละ 80

2 เรื่อง

ผลการดาเนินงาน
ปี 2561
1) พัฒนาและรวบรวมสื่อดิจิทลั
จานวน 249 เรื่อง
- E-Book 43 เรื่อง
- Infographic 206 เรื่อง
2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์
จานวน 217,514 ราย
3) ร้อยละ 85.19

1) พัฒนาองค์ความรู้ด้าน วทน.
เพื่อให้บริการผ่านระบบ MOST
IPTV จานวน 2 เรื่อง คือ
- ดาราศาสตร์
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

แผนปฏิบัตก
ิ ำรดิจิทลั สำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร

โครงการ/กิจกรรม
2.1 พัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ Backoffice
Front office

จานวนระบบสารสนเทศ/
ฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนา

2.2 บารุงรักษาอุปกรณ์และ
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของ สป.วท.
2.3 บารุงรักษาอุปกรณ์โครงสร้าง
พื้นฐานห้องควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของ
สป.วท.
2.4 เช่าวงจรสื่อสัญญาณ
และบริการอินเทอร์เน็ต
ของ สป.วท.
2.5 เช่าระบบบริการเครื่อง
แม่ข่ายแบบเสมือน

ร้อยละการใช้งานอุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้
งานได้
ร้อยละการใช้งานอุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้
งานได้
ร้อยละการใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้งาน
ได้
ร้อยละเฉลีย่ ความมี
ประสิทธิภาพของการ
ให้บริการของระบบ
Virtualization
ระดับความสาเร็จของจัดหา
อุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกัน
ภัยคุกคามฯ

2.6 จัดหาอุปกรณ์ตรวจสอบ
และป้องกันภัยคุกคาม
สารสนเทศและ
เครือข่าย
2.7 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อทดแทนสาหรับการปฏิบัติ
งานภายใน สป.วท.
2.8 จัดซื้ออุปกรณ์สารอง
ข้อมูล (Data Storage)
2.9 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
(ISMS)

15

ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จของจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อ
ทดแทนฯ
ระดับความสาเร็จของจัดซื้อ
อุปกรณ์สารองข้อมูล
(Data Storage)
ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานด้านความมั่นคง
ปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO
27001

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561

ผลการดาเนินงาน
ปี 2561

4 ระบบ

พัฒนาระบบสารสนเทศได้ 6 ระบบ
- ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)

ร้อยละ 99

ระยะที่ 2 (HRM)
- ระบบประมวลผลคัดเลือกนักเรียน
โครงการ วมว.
- ระบบความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ระบบ Project Tracker
- ระบบติดตามข้อร้องเรียน
- เว็บไซต์สานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละ 100

ร้อยละ 99

ร้อยละ 100

ร้อยละ 99.5

ร้อยละ 99.95

ร้อยละ 97

ร้อยละ 100

ระดับ 5

ระดับ 5 : สามารถจัดหาอุปกรณ์
ตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคาม และ
ติดตั้งใช้งานที่ สป.วท. ได้สาเร็จเมื่อ
เดือนมีนาคม 2561

ระดับ 5

ระดับ 5 : สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน และจัดสรร
ให้บุคลากรใน สป.วท. ได้สาเร็จ
ระดับ 5 : สามารถจัดซื้ออุปกรณ์
สารองข้อมูล และติดตั้งใช้งานได้เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ระดับ 3 : มีเอกสารแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ

ระดับ 5
ระดับ 5

แผนปฏิบัตก
ิ ำรดิจิทลั สำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของบุคลากร

โครงการ/กิจกรรม
3.1 จัดทาแผนและส่งเสริม
การใช้ ICT

ตัวชี้วัด
1) จานวนครั้งการจัดอบรม/
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความตระหนักด้าน ICT
2) จานวนผู้เข้าร่วมอบรม/
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความตระหนักด้าน ICT
3) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม/กิจกรรม
เสริมสร้างความรู้
ความตระหนักด้าน ICT
4) ร้อยละของจานวน
ผู้เข้าร่วมอบรม/กิจกรรม
การพัฒนาทักษะและ
เสริมสร้างความรู้ความ
ตระหนักด้าน ICT
มีความเห็นว่า มีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหา
เพิ่มขึ้น
5) ร้อยละของบุคลากรวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ได้รับการเพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีดจิ ิทัล

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561

ผลการดาเนินงาน
ปี 2561

20 ครั้ง

31 ครั้ง

500 คน

810 คน

ร้อยละ 75

ร้อยละ 85.73

ร้อยละ 80

ร้อยละ 93.96

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100
(ในปี 2561 บุคลากรฯ ได้รับ
การอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติงานทุกคน)

แผนปฏิบัตก
ิ ำรดิจิทลั สำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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ผบทที่ 3 ยุทธศำสตร์
บทที่ และแผนงำน/โครงกำร
3 ประเด็นยุทธศำสตร์ และโครงกำร/กิจกรรม
3.1 ควำมเชื่อมโยงแผนปฏิบัติ/แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนดิจิทัล
3.1.1 แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล ฯ เป็ น นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารพั ฒ นาดิ จิ ทั ล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม พ.ศ. 2560 โดยเป็ น แผนแม่ บ ทหลั ก ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล
ของประเทศระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ที่กาหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งหวังในการปฏิรูปประเทศไทยให้ทันต่อบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ กาลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล โดยกาหนดกรอบยุทศาสตร์การพัฒนาทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
สร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล ที่ ทั น สมั ย ประชาชนทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง และ
ใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการเข้าถึงบริการจะสามารถทาได้ ทุกที่ ทุกเวลาอย่างมีคุณภาพ
ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสู งที่รองรับความต้องการและราคาค่าบริการที่ ต้องจ่าย
จะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการดิจิทัลอีกต่อไป ในอนาคตโครงสร้างพื้นฐาน
อินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง จะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับ ถนน
ไฟฟ้า น้าประปา ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับทุกสรรพสิ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ ภ าคธุรกิจ
สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนิน
ธุร กิจ ตลอดจนวางรากฐานการแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว ภายใต้
การส่ งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทัลจึงจาเป็นต้องเร่งสร้างระบบนิเวศส าหรับธุรกิจดิจิทัล
โดยมุ่งเน้นการยกระดับและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
ที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้า งงานของไทยอย่างยั่งยื นใน
อนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่
ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากบริ ก ารต่ า งๆ ของรั ฐ ผ่ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มี ก ารรวบรวมและแปลงข้ อ มู ล
องค์ ค วามรู้ ของประเทศทั้ ง ระดั บ ประเทศและระดั บ ท้ อ งถิ่ น ในรู ป แบบดิ จิ ทั ล
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและนาไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก โดยประชาชน
ที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล อย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
การน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการปรับปรุงประสิ ทธิภ าพการบริหารจัดการของ
หน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบจนพัฒนา
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยลักษณะของการบริการภาครัฐหรือบริการ
สาธารณะจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่ ขับเคลื่ อนโดยความต้องการของประชาชนหรื อ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มี ข้อจากัดทางกายภาพ
พื้นที่ และภาษา และในระยะต่อไป รัฐบาลสามารถหลอมรวมการทางานของภาครัฐ
เสมื อ นเป็ น องค์ ก รเดี ย ว ภาครั ฐ จะแปรเปลี่ ย นไปเป็ น ผู้ อ านวยความสะดวกใน
การสร้างบริ การสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกว่า บริการระหว่า งกัน
(Peer to Peer) ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การปกครอง/บริหาร
บ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
การสร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรผู้ ท างานให้ มี ค วามสามารถในการสร้ า งสรรค์ แ ละ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพ ในสาขา
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล โดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ให้ มีความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงรองรับ
การพัฒนาประเทศไทยในยุคที่เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลัก
ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มาตรฐาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และกติกาที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้อง
กั บ หลั ก เกณฑ์ ส ากลที่ ม าเป็ น พลั ง ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล
ของประเทศ ตลอดจนการสร้างความมั่นคงปลอดภัย การสร้างความเชื่อมั่น และ
การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ ง านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
การอานวยคามสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิ ทธิภ าพในการประกอบกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมกับสร้างแนวทางขับเคลื่ อนอย่างบูรณาการเพื่อรองรั บ การ
เติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
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3.1.2 แผนปฏิบต
ั ิกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2560-2564
แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 เป็นแนวทางสาหรับการ
ด าเนิ น งานในลั ก ษณะบู ร ณาการระหว่ า งหน่ ว ยงานของภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคปร ะชาชน
โดยมุ่งเน้ น การดาเนิ น งานในลั กษณะของเครือข่ายหรือพันธมิตรร่ว มกัน ทั้งในมิติภ ารกิจเชิงยุทธศาสตร์
(Agenda based) มิติเชิงพื้น ที่ (Area based) และมิติการบริห ารจัดการและพัฒ นานวัตกรรมการบริการ
(Innovation based) เพื่อการเปลี่ ย นผ่ านประเทศไปสู่ การเป็นประเทศที่ขับเคลื่ อนและใช้ประโยชน์ จ าก
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยกาหนดยุทธศาสตร์ภายใต้แผนจานวน 6 ยุทธศาสตร์ 15 ประเด็น
การขับเคลื่อน ดังนี้
ยุทธศาสตร์

ประเด็นการขับคลื่อน

1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

2

3
4
5
6
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1.1 การพัฒนา SMEs ไทยบนฐานของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล
1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสู่อุตสาหกรรม 4.0
1.3 การพัฒนาเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
1.4 การเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจบริการด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
1.5 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและ
ดิจิทัลคอนเทนต์
สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 2.1 การพัฒนาชุมชนชนบทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2.2 การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2.3 การพัฒนาบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 3.1 การยกระดับบริการภาครัฐ
3.2 ปฏิรูปการบริหารจัดการของภาครัฐ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 4.2 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
5.1 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ดิจิทัล
5.2 ขับเคลื่อนการพัฒนา กฎหมายและมาตรฐาน
ดิจิทัล
พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ 6.1 การพัฒนากาลังคนและประชาชนสู่ยุคดิจิทัล
และสังคมดิจิทัล
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3.1.3 แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 จัดทาขึ้นเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนา
ของประเทศให้มีความชัดเจน สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยกาหนดยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลฯ เป็น 5 ยุทธศาสตร์ และมีเป้าหมายหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
มีเป้ าหมายหลั ก คือ การพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศภาครัฐ เพื่ อยกระดั บ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้ ความส าคัญกับ การช่ว ยเหลื อ ที่เหมาะสมและ
ตรงกับความต้องการรายบุคคลของผู้ด้อยโอกาส การเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพ
แรงงานให้ มี คุ ณ ภาพและตอบสนองความต้ อ งการของตลาด การเพิ่ ม โอกาส
ทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวม และการเพิ่มโอกาสในการ
เข้ า ถึ ง บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ มี คุ ณ ภาพ และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของ
ผู้ให้บริการสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
มี เ ป้ า หมายหลั ก คื อ การยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั นของภาคธุรกิจ
ในด้านต่างๆ ตั้งแต่การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเกษตร การยกระดับ
ประสบการณ์ดิจิทัลของนักท่องเที่ยว การอานวยความสะดวกแก่นักลงทุน การเพิ่ม
ศั ก ยภาพแก่ ผู้ ป ระกอบการส่ ง ออก/น าเข้ า และธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการทางภาษีของภาครัฐ การบูรณาการข้อมูลและ
บริการด้านการขนส่ง ตลอดจนการพัฒนาระบบบริการอัจฉริยะในด้านสาธารณูปโภค
ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อการมุ่งไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับความมั่งคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
มีเป้าหมายหลัก คือ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการรักษาความปลอดภัย จากทั้ง
ภั ย ภายในประเทศ ภั ย ภายนอกประเทศ และภั ย ธรรมชาติ โดยเปลี่ ย นจาก
การแก้ ไ ขสถานการณ์ ม าเป็ น การป้ อ งกั น ก่ อ นเกิ ด เหตุ ม ากขึ้ น รวมถึ ง การแก้ ไ ข
สถานการณ์ในภาวะวิกฤต ให้สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่
ประสบภัยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาโดยเร็วที่สุด
ซึ่งจะต้องอาศัยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐในการดาเนินการให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
มีเป้าหมายหลัก คือ การบูรณาการและยกระดับประสิท ธิภาพการดาเนินงานภาครัฐ
ผ่ านการเชื่อมโยงระบบจากหลายหน่ว ยงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิ ง ดิ จิ ทั ล
ภาครั ฐ ในการบริ ห ารจั ด การ ด้ า นการเงิ น และการใช้ จ่ า ย ด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ด้ า นการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ และด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละการจ่ า ยเงิ น เ ดื อ น
เพื่อยกระดับการดาเนินงานภาครัฐ ให้สะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส และเป็นการ
สนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
มีเป้ าหมายหลั ก คือ การบูรณาการการให้ บริการภาครัฐผ่าน การเชื่อมโยงระบบ
จากหลายหน่วยงาน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
ของภาครั ฐ ควบคู่ไปกับการยกระดับขีดความสามารถและทักษะเชิงดิจิทัลให้กับ
เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ทุ ก ระดั บ และทุ ก หน่ ว ยงาน เพื่ อ เป็ น รากฐานของการพั ฒ นา
หน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ
3.1.4 แนวทำงกำรพัฒนำทักษะดิจิทล
ั ของข้ำรำชกำร และบุคลำกรภำครัฐ
เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบำลดิจิทล
ั
การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สาคัญของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพ
ทางการแข่งขันและเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นหนึ่งในหกยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนแผนการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยสู่ ดิจิทัลไทยแลนด์ หรือ
ประเทศไทยที่ส ามารถสร้ างสรรค์และใช้ป ระโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในส่วนของ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานและการให้บริการของภาครัฐด้วยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ภายใต้
แนวคิด การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงได้กาหนดให้มีแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) โดยเป้าหมาย ดังนี้
1. ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาครัฐมีกาลังคนด้านดิจิทัลที่มีทักษะที่เหมาะสมในการ
ดาเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล
2. ภาครั ฐ ใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การและการบริ ก าร
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้รับบริการ สร้างความเท่าเทียมและลดความ
เหลื่อมล้า
โดยในการสร้างและพัฒนากาลังคนด้านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีทักษะที่ควรให้การส่งเสริมและพัฒนา 5 มิติการเรีย นรู้ 7 กลุ่มทักษะ
ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
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3.1.5 แผนปฏิบต
ั ิกำรดิจิทัล กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564
แผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
จัดทาขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 และมีความเชื่อมโดยกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการและติดตามผลประเมินผลการดาเนินงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัด วท. โดยมี 4 ประเด็น ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดความเหลื่อม
ล้าการใช้ประโยชน์ด้าน วทน.
บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร

ยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร

3.1.6 แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 และ
มาตรา 17 กาหนดใหสวนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการเปน 2 ระยะ คือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจาป ซึ่งแปลงมาจากแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตามแนวทางที่สานักงบประมาณ (สงป.)
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกันกาหนด ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจาปี
จะเป็นสิ่งที่กาหนดงบประมาณของส่วนราชการที่จะขอรับจัดสรรในปีนั้นด้วย สาหรับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนงบประมาณที่ สป.วท. ไดรับจัดสรร โดยประกอบด้ว ย 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสงเสริมการบูรณาการ และการใชประโยชนวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสรางและพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

แผนปฏิบัตก
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3.2 แผนปฏิบัติกำรดิจิทล
ั สป.วท. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่และบริการ
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร
โดยได้ดาเนินการภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการ สป.วท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี
ความเชื่อมโยง ดังแสดงในภาพที่ 6
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล

แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อลดความเหลื่อมล้าการใช้ประโยชน์
ด้าน วทน.
แผนปฏิบตั ิ
ราชการ
สป.วท.
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของบุคลากร

แผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาและประยุกต์ใช้
บริหารจัดการการใช้ พัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
เทคโนโลยีดิจิทัลใน
ของบุคลากร
เผยแพร่และ บริการ
องค์กร
ความรู้ด้าน วทน.

ภาพที่ 6 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท. และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

23

แผนปฏิบัตก
ิ ำรดิจิทลั สำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

แนวทาง
การพัฒนาทักษะ
ดิจิทัล ของ
ข้าราชการ และ
บุคลากรภาครัฐ

แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ประจ าปี ง บประมาณ 2562 มี แ ผนงาน/โครงการเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนิ น งานตามประเด็น ยุ ทธศาสตร์ ที่ไ ด้ รั บจั ดสรรงบประมาณรวมทั้ งสิ้ น 41,638 ,200 บาท จานวน 16
โครงการ/กิจกรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร มีจานวน
โครงการมากที่สุด คือ 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 และมีงบประมาณรวมสูงสุด คือ 28,729,904 บาท
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 และภาพที่ 7
ตารางที่ 4 ตารางแสดงประเด็นยุทธศาสตร์ จานวนโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่
และบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (ด้าน วทน.)
2. บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร
3. พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร
รวม

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่

2 โครงกำร
12.50%

จานวนโครงการ/
กิจกรรม
2

งบประมาณ
(บาท)
10,000,000

12
2
16

28,729,904
2,908,296
41,638,200

1

10,000,000 บำท
24.02%

แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
ดิจท
ิ ล
ั สป.วท.

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่

2

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่

3

12 โครงกำร

28,729,904 บำท

2 โครงกำร

2,908,296 บำท

75.00%

69.00%

12.50%

6.98%

ภาพที่ 7 สัดส่วนของโครงการและงบประมาณ/กิจกรรม จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัตก
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โดยมี ร ายละเอี ย ดข้ อ มู ล โครงการ/กิ จ กรรมภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล สป.วท. ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่และบริการความรู้ด้าน
วทน.

1

พัฒนำศูนย์ควำมรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
3 ตัวชี้วัด
4,274,400 บาท

จัดทำองค์ควำมรู้
ด้ำน วทน. ในรูปแบบดิจิทลั
2 ตัวชี้วัด
5,725,600 บาท

สป.วท. ได้พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานการเผยแพร่และ
บริการความรู้ด้าน วทน. ภายใต้โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science
and Technology Knowledge Center : STKC) และจัดทาองค์ ความรู้ ด้า น วทน. ในรูปแบบดิจิทัล เพื่ อ
สร้างสรรค์สื่อความรู้ด้าน วทน. ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย และเป็นช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้าน
วทน. ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายรองรับการใช้งานในยุคดิจิทัล ได้กาหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ในการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์จานวน 5 ตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัด

1.1 พัฒนาศูนย์ความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(STKC)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562

4,274,400 1) จานวนสื่อดิจิทัลเพื่อ
120 เรื่อง
การบริการความรู้ด้าน วทน
2) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วทน. 30,000 ราย
3) ร้อยละความพึงพอใจของ
ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วทน.
1.2 จัดทาองค์ความรู้ด้าน
5,725,600 1) จานวนองค์ความรู้ที่พัฒนาในรูปแบบ
3 เรื่อง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ระบบริการความรู้ดา้ น วทน.
และนวัตกรรม ในรูปแบบ
2) จานวนองค์ความรู้ในรูปแบบสือ่
6 เรื่อง
ดิจิทัล
มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นเพื่อเผยแพร่
และให้บริการผ่านระบบ MOST
IPTV
รวม 10,000,000
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หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร

กำรจัดทำแผน/แนวนโยบำย
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ

ด้ำนเทคโนโลยีดิจท
ิ ัล
5 ตัวชี้วัด

2 ตัวชี้วัด
2,231,000 บาท

กำรบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำย
และระบบรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัย

5 ตัวชี้วัด
26,498,904 บาท

สป.วท. ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานให้เป็นดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งผลักดันการ
บูรณาการระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงานโดยได้กาหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ในการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์จานวน 12 ตัวชี้วัด จาแนกได้ ดังนี้
2.1 การจัดทาแผน/แนวนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สป.วท. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทา/ปรับปรุงแผน ระเบียบ แนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแผน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คาสั่งในระดับประเทศ เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของ สป.วท.
โดยในปีงบประมาณ 2562 โดยได้กาหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมจานวน
5 ตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรม การจัดทาแผน/แนวนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หมายเหตุ
(บาท)
ปี 2562
2.1.1 จัดทาแผนดิจิทัล
สป.วท. ประจาปี

ระดับความสาเร็จในการ
จัดทาร่างแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล สป.วท. ประจาปี
2563

ระดับ 5

ระดับ 1 รวบรวมข้อมูล สถานภาพและ
ความต้องการ
ระดับ 2 ประมวลผลข้อมูล
ระดับ 3 จัดทาร่างแผน
ระดับ 4 นาเสนอร่างแผนภายใน
15 ส.ค. 2562
ระดับ 5 นาเสนอร่างแผนก่อน
15 ส.ค. 2562 และปรับแก้ไข
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
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26

โครงการ/กิจกรรม

27

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562

2.1.2 รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการดิจิทลั ของ
วท.

ระดับความสาเร็จในการ
จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล ของ วท.
ประจาปีงบประมาณ 2561

ระดับ 5

2.1.3 จัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
(เฉพาะ ISMS Scope)

ระดับความสาเร็จการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (เฉพาะ ISMS
Scope)

ระดับ 5

2.1.4 ปรับปรุงแผนบริหาร
ความต่อเนื่องด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
มีการปฏิบัติตามแผน
(เฉพาะ ISMS Scope)

ระดับความสาเร็จในการ
ปรับปรุงแผนบริหารความ
ต่อเนื่องด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและมีการปฏิบตั ิ
ตามแผน (เฉพาะ ISMS
Scope)

ระดับ 5
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หมายเหตุ
ระดับ 1 รวบรวมข้อมูล
ผลการดาเนินงาน ปี 61
ระดับ 2 จัดทาร่างรายงาน
ระดับ 3 นาเสนอร่างแผน ให้ ผอ.ศท.
พิจารณา
ระดับ 4 นาเสนอร่างรายงานฯ ต่อ
ผู้บริหารภายใน 31 ม.ค. 2562
ระดับ 5 นาเสนอร่างรายงานฯ ต่อ
ผู้บริหารก่อน 31 ม.ค. 2562
ระดับ 1 กาหนดเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยง และเสนอความ
เห็นชอบ
ระดับ 2 ประเมินความเสี่ยงจัดทาแผน
จัดการความเสี่ยง และเสนอ
ขอความเห็นขอบแผนจัดการ
ความเสี่ยง
ระดับ 3 ดาเนินการตามแผนจัดการ
ความเสี่ยงสาเร็จร้อยละ 50
ระดับ 4 ดาเนินการตามแผนจัดการ
ความเสี่ยงสาเร็จร้อยละ 80
ระดับ 5 ดาเนินการตามแผนจัดการ
ความเสี่ยงสาเร็จร้อยละ 100
ระดับ 1 ทบทวนและปรับปรุงแผน
บริหารความต่อเนื่อง
ระดับ 2 จัดทาร่าง เสนอขออนุมัติ
คณะกรรมการ ISMS และ
ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการ
ระดับ 3 ซ้อมแผน BCP แบบ Table
Top 1 สถานการณ์
ระดับ 4 ซ้อมแผน BCP แบบ Table
Top 2 สถานการณ์
ระดับ 5 ซ้อมแผน BCP เสมือนจริง 1
สถานการณ์ พร้อมรายงาน
คณะกรรมการ

2.2 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สป.วท. ได้ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและบริห ารจัดการระบบเครือข่ายและระบบ
รั กษาความมั่น คงปลอดภัย เพื่อเตรี ย มความพร้ อมในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีเสถียรภาพ รวมถึงการจัดหาเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิบั ติ ง าน โดยได้ ก าหนดตัว ชี้วัด
และค่าเป้าหมายในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมจานวน 5 ตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและระบบรักษาความ มั่นคงปลอดภัย
งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หมายเหตุ
(บาท)
ปี 2562
2.2.1 การให้บริการโครงสร้าง 10,329,004 ร้อยละของระบบโครงสร้าง ร้อยละ 97
พื้นฐานของศูนย์ข้อมูล
พื้นฐานของศูนย์ข้อมูลระบบ
ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ (MOST Data
(MOST Data Center)
Center) ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย และ
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่
สามารถใช้งานได้
สามารถใช้งานได้
2.2.2 การจัดหาครุภัณฑ์
16,169,900 ร้อยละความสาเร็จเฉลีย่
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ถ่วงน้าหนักของการจัดหา
ระบบเครือข่ายและระบบ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ป้องกันภัยคุกคาม
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายและ
ระบบป้องกันภัยคุกคาม
2.2.3 การขอรับรองมาตรฐาน
ระดับความสาเร็จของการขอ
สากลระบบบริหารจัดการ
รับรองมาตรฐานสากลระบบ
ความมั่นคงปลอดภัย
บริหารจัดการความมั่นคง
สารสนเทศ (Information
ปลอดภัยสารสนเทศ
Security Management
(Information Security
System: ISMS) ของ
Management System:
สป.วท.
ISMS) ของ สป.วท.

2.2.4 จัดทาแผนการจัดหา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ระบบรักษา
ความปลอดภัยฯ และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
(ปี 63-65)

ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาแผนการจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ระบบรักษาความปลอดภัยฯ
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ปี
63-65)

ถ่วงน้าหนัก
1. ร้อยละการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตที่
สามารถใช้งานได้
2. ร้อยละของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้งานได้
(NW, VM)
3. ร้อยละของระบบโครงสร้างพื้นฐานของ
ศูนย์ข้อมูลระบบสารสนเทศ (MOST Data
Center) ที่สามารถใช้งานได้ (DC Facilities)
ร้อยละ 100 วัดผลตัวชี้วัดจากระบบรายงานผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ-กิจกรรม ProjectBased Management

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 1 มีการอบรมเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจการตรวจประเมิน
ภายในระบบ ISMS
ระดับ 2 มีการตรวจประเมินภายใน
ระดับ 3 สรุปแนวทางการแก้ไขตามผล
การตรวจประเมินภายในต่อ
คณะกรรมการ ISMS ของ สป.วท.
ระดับ 4 ดาเนินการปรับแก้ไขตามผล
การตรวจประเมินภายในใน
ส่วนของ Non-conformity
ระดับ 5 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC
27001:2013
ระดับ 1 สารวจรวบรวมข้อมูลสถานะ
การใช้งานและความต้องการ
ใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
ระดับ 2 ประมวลผลข้อมูล
ระดับ 3 ดาเนินการจัดทาแผน
ระดับ 4 นาเสนอร่างแผนเสนอ ผอ. ศท.
ภายใน ส.ค. 62
ระดับ 5 นาเสนอร่างแผนเสนอ ผอ. ศท.
ภายใน ก.ค. 62 (ก่อน ส.ค. 62)
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

2.2.5 การดาเนินงานด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยฯ
ตามมาตรฐาน ISO27001
(ต่อเนื่อง)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562

ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยฯ ตามมาตรฐาน
ISO27001 (ต่อเนื่อง)

ระดับ 5

หมายเหตุ
ระดับ 1 แก้ไขกิจกรรมความไม่สอดคล้อง
ตาม CAR/PAR
ระดับ 2 ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
วัตถุประสงค์ แผนบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ัด ขอบเขต และ
SOA พร้อมนาเสนอผู้บริหารลงนาม
ระดับ 3 ทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบตั ิ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
และเสนอคณะกรรมการ ISMS
เห็นชอบ
ระดับ 4 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
และการควบคุมเอกสารของ ISMS
และเสนอ ผอ.ศท. เห็นชอบ
ระดับ 5 ทบทวนและปรับปรุงแผนสื่อสาร
และดาเนินการสื่อสารนโยบายและ
สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
เกีย่ วข้องกับ ISMS และเสนอ
ผอ.ศท. เห็นชอบ

2.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
สป.วท. ได้พัฒนาและปรับปรุง และบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยวางแผนการพัฒนาระบบสนเทศตามหลักการของสถาปัตยกรรมองค์การ
(Enterprise Architecture : EA) ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อเปลี่ยนวิสัยทัศน์ขององค์การ
ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง โดยการน าเอาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology) มาสนั บ สนุ น การ
ดาเนินงาน เพื่อให้องค์การสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กาหนดตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมายในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมจานวน 2 ตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
(บาท)
ปี 2562
2.3.1 พัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ Back office
Front office
2.3.2 จัดทากรอบการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ระยะ
5 ปี

29

2,231,000

-

จานวนระบบสารสนเทศ/
ฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนา

4 ระบบ

ระดับความสาเร็จในการ
จัดทากรอบการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

ระดับ 5

แผนปฏิบัตก
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หมายเหตุ

ระดับ 1 ศึกษาบริบทและวิเคราะห์
ข้อมูล
ระดับ 2 จัดทาร่างแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 5 ปี
ระดับ 3 จัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็น
ของบุคลากร สป.วท.
เกีย่ วกับร่างแผน
ระดับ 4 จัดทาแผนฉบับสมบูรณ์
ระดับ 5 นาเสนอให้ผู้บริหารหรือ CIO
วท. ให้ความเห็นชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร

พัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทลั ของบุคลำกร
7 ตัวชี้วัด
2,908,296 บาท

การพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นปัจจัยสาคัญในการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ
โดย สป.วท. ได้ดาเนินการจัดอบรมการใช้งานด้าน ICT และกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน ICT
ให้กับบุคลากร ของ วท. โดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่เป็นผู้ใช้งานทั่วไป ให้มีความรู้ ทักษะในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น
รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์อย่าง
สร้างสรรค์ ปลอดภัย และรู้เท่าทัน นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน โดยสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรม
ในหลักสูตรทางด้านการพัฒนาระบบ ระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย การจัดทาแผนดิจิทัล การตรวจ
ประเมินระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เป็นต้น ได้กาหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ในการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์จานวน 6 ตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
โครงการ/กิจกรรม
3.1 ส่งเสริมการใช้ IT

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัด

2,908,296 1) จานวนครั้งการจัดอบรม/กิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ความตระหนัก
ด้าน ICT

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561

หมายเหตุ

26 ครั้ง

(รายละเอียดตามแผนการจัดอบรมและสร้าง
ความตระหนักด้าน ICT ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ในภาคผนวก ข)

2) จานวนผู้เข้าร่วมอบรม/กิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ความตระหนัก
ด้าน ICT
3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
อบรม/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความตระหนักด้าน ICT

600 คน

ร้อยละ 75

แผนปฏิบัตก
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

3.2 การจัดทาสื่อความรู้ด้าน
ICT/การใช้งานระบบ
สารสนเทศ ของ สป.วท.

31

-

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561

4) ร้อยละของบุคลากรวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทีไ่ ด้รับการ
เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีดจิ ิทัล
5) ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมอบรม/
กิจกรรมการพัฒนาทักษะ และ
เสริมสร้างความรู้ความตระหนัก
ด้าน ICT มีความเห็นว่า มีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มขึ้น
1) จานวนสื่อความรู้ที่นาขึ้นระบบบริหาร
จัดการการเรียนรูด้ ้วยตนเอง

ร้อยละ 80

2) จานวนสื่อความรู้ด้าน ICT ที่เผยแพร่
ผ่านช่องทางต่างๆ

12 เรื่อง

แผนปฏิบัตก
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ร้อยละ 80

5 เรื่อง

หมายเหตุ

บทที่ 4 กำรบริบทที
หำรจั่ ด4กำรและกำรติ
ดตำมประเมิ
นผล ดตำมประเมินผล
กำรบริหำรจั
ดกำรและกำรติ
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ดังเป้าหมายที่กาหนดไว้นั้น จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลเพื่อเป็น
เครื่องมือในการบริหารแผนงาน ติดตามการดาเนินงานและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการไปสู่การดาเนินงานของผู้ปฏิบัติ จาเป็นต้องมีกลไกการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว สามารถติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และทันเวลา ทั้งนี้ สป.วท. ได้พัฒนาและนาระบบรายงานผลการดาเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม (Project-Based Management : S-Curve) มาใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการบริหารและ
ติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ระบบรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ส าหรั บ การบริ ห ารจั ด การและการติ ด ตามโครงการผ่ า นระบบ S-Curve ก าหนดให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบ S-curve เป็นประจาทุกเดือน จนสิ้นระยะเวลาของแผนปฏิบัติ
รวมทั้งการรายงานผลการดาเนินงานในคราวการประชุ มผู้บริหาร สป.วท. และการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ สป.วท. เป็นรายไตรมาส เพื่อพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการที่ทาให้เกิดอุปสรรคขึ้นได้ อีกทั้งเป็นโอกาสให้เกิดการทบทวนและปรับแผนการ
ดาเนินงานตามความจาเป็นและเหมาะสมที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ เพื่อให้สามารถดาเนินงานจนบรรลุ
เป้าหมายของแผนตามที่กาหนด

แผนปฏิบัตก
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ภำคผนวก ก.

ภำคผนวก ก.

วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle : SDLC)
วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle : SDLC) คือ กระบวนการ
ทางความคิด (Logical Process) ใน การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อแก้ปั ญหาทางธุร กิจ และตอบสนอง
ความต้องการของผู้ ใช้ได้ โดยระบบที่จะพัฒนานั้น อาจเริ่มด้วยการพัฒนาระบบใหม่เลยหรือนาระบบเดิมที่มี
อยู่แล้วมาปรับเปลี่ยน ให้ดียิ่งขึ้น ภายในวงจรนี้จะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ (Phases) ได้แก่
ระยะการวางแผน (Planning Phase) ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase) ระยะการออกแบบ (Design
Phase) และระยะการสร้างและพัฒนา (Implementation Phase) โดยแต่ละระยะจะประกอบไปด้วยขั้นตอน
(Steps) ต่างๆ แตกต่างกันไปตาม Methodology ที่นักวิเคราะห์นามาใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะทางการ
เงินและความพร้อมขององค์กรในขณะนั้น ขั้นตอนในวงจรพัฒนาระบบ ช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถ
ด าเนิ น การได้ อ ย่ า งมี แ นวทางและเป็ น ขั้ น ตอน ท าให้ ส ามารถควบคุ ม ระยะเวลาและงบประมาณในการ
ปฏิบั ติงานของโครงการพัฒ นาระบบ ได้ ขั้นตอนต่างๆ นั้นมีลั กษณะคล้ ายกับการตัดสิ นใจแก้ปัญหาตาม
แนวทางวิทยาศาสตร์(Scientific Management) อัน ได้แก่ การค้นหาปัญหา การค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา
การประเมิน ผลแนวทางแก้ไขปั ญหาที่ค้นพบ เลื อกแนวทางที่ดีที่สุด และพัฒ นาทางเลื อกนั้นให้ใช้งานได้
สาหรับวงจรการพัฒนาระบบในหนังสือเล่มนี้ จะแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค้นหาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification and Selection)
จัดตั้งและวางแผนโครงการ (Project Initiating and Planning)
วิเคราะห์ระบบ (Analysis)
ออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design)
ออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design)
พัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implement)
ซ่อมบารุงระบบ (System Maintenance)

ภาพที่ 9 ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
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1. การค้นหาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification and Selection)
เป็นขั้นตอน ในการค้นหาโครงการพัฒนาระบบ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ผลประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดยใช้ตารางเมตริกซ์ (Matrix
Table) เป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ได้ดาเนินการผ่านไปแล้วในเบื้องต้น
สามารถสรุปกิจกรรมได้ดังนี้
1. ค้นหาโครงการพัฒนาระบบที่เห็นสมควรต่อการได้รับการพัฒนา
2. จาแนกและจัดกลุ่มโครงการ
3. เลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนา
2. การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ (Project Initiating and Planning System Development)
เป็นขั้นตอนในการเริ่มต้นจัดทาโครงการด้วยการจัดตั้งทีมงาน กาหนดตาแหน่งหน้าที่ให้กับ
ทีมงานแต่ละคนอย่างชัดเจน เพื่อร่วมกันสร้างแนวทางเลือกในการนาระบบใหม่มาใช้งาน และเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุด จากนั้นจะร่วมกันวางแผนจัดทาโครงการกาหนดระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และประมาณการต้ นทุน และกาไรที่จะได้รับจากการลงทุนใน
โครงการพัฒนาระบบ เพื่อนาเสนอต่อผู้จัดการ เพื่อพิจารณาอนุมัติดาเนินการในขั้นตอนต่อไป โดย
ในขณะที่นาเสนอ โครงการอยู่นี้ถือเป็นการดาเนินงานในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งใช้เทคนิคในการเก็บรวบรวม
ข้อเท็จ จริ ง ด้ว ยการสั มภาษณ์ (Interviewing) การออกแบบสอบถาม (Questionnaires) รวมทั้ ง
พิจารณาจากเอกสารการทางาน รายงานและแบบฟอร์มต่างๆ ของบริษัทประกอบด้วย สรุปกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 2 ได้ดังนี้
1. เริ่มต้นโครงการ
2. เสนอแนวทางเลือกในการนาระบบใหม่มาใช้งาน
3. วางแผนโครงการ
3. การวิเคราะห์ (System Analysis)
เป็นขั้นตอนในการศึกษาและวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการดาเนินงานของระบบเดิม ซึ่งการที่จะ
สามารถดาเนินการในขั้นตอนนี้ ได้จะต้องผ่านการอนุมัติในขั้นตอนที่ 2 ใน การนาเสนอโครงการ
หลังจากนั้นจะรวบรวมความต้องการในระบบใหม่ จากผู้ใช้ระบบแล้วนามาศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการเหล่านั้นด้วย การใช้เครื่องมือชนิดต่าง ๆ ได้แก่ แบบจาลองขั้นตอนการทางานของระบบ
(Process Modeling) โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) และแบบจาลอง
ข้อมูล (Data Modeling) โดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล (Entity Relationship
Diagram: E-R Diagram)สรุปกิจกรรม ในขั้นตอนที่ 3 ได้ดังนี้
1. ศึกษาขั้นตอนการทางานของระบบเดิม
2. รวบรวมความต้องการในระบบใหม่จากผู้ใช้ระบบ
3. จาลองแบบความต้องการที่รวบรวมได้
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4. การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design)
เป็นขั้นตอนในการออกแบบลักษณะการทางานของระบบตามทางเลือกที่ได้จากเลือกไว้จาก
ขั้นตอน การวิเคราะห์ระบบโดยการออกแบบในเชิงตรรกะนี้ยังไม่ได้มีการระบุถึงคุณลักษณะ ของ
อุปกรณ์ที่จะนามาใช้ เพียงแต่กาหนดถึงลักษณะของรูปแบบรายงานที่เกิดจากการทางานของระบบ
ลักษณะของการนาข้ อมูลเข้าสู่ระบบ และผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ซึ่งจะเลือกใช้การนาเสนอรูปแบบ
ของรายงาน และลักษณะของจอภาพของระบบจะทาให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการทางานของระบบได้
ชัดเจนขึ้น สรุปกิจกรรมในขั้นตอนที่ 4 ได้ดังนี้
1. ออกแบบแบบฟอร์มและรายงาน (Form/Report Design)
2. ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interfaces Design)
3. ออกแบบฐานข้อมูลในระดับ Logical
5. การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design)
เป็นขั้นตอนที่ระบุถึงลักษณะการทางานของระบบทางกายภาพหรือทางเทคนิค โดยระบุถึง
คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่จ ะนามาใช้ เทคโนโลยีโปรแกรมภาษาที่จะนามาทาการเขียนโปรแกรม
ฐานข้อมูล ของการออกแบบเครื อข่ายที่เหมาะสมกับระบบ สิ่งที่ได้จากขั้นตอนการออกแบบทาง
กายภาพนี้จะเป็นข้อมูลของการออกแบบ เพื่อส่งมอบให้กับโปรแกรมเมอร์เพื่อ ใช้เขียนโปรแกรมตาม
ลักษณะการทางานของระบบที่ได้ออกแบบและกาหนดไว้ สรุปกิจกรรมในขั้นตอนที่ 5 ได้ดังนี้
1. ออกแบบฐานข้อมูลในระดับ Physical
2. ออกแบบ Application
6. การพัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementation)
เป็นขั้นตอนในการนาข้อมูลเฉพาะ ของการออกแบบมาทาการเขียนโปรแกรมเพื่อให้เป็นไป
ตามคุณลักษณะและรูปแบบ ต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้ หลังจากเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จะต้องทา
การทดสอบโปรแกรม ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา และสุดท้ายคือการติดตั้ง
ระบบ โดยทาการติดตั้งตัว โปรแกรม ติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมทั้งจัดทาคู่มือและจัดเตรีย มหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบใหม่สามารถใช้งานได้ สรุปกิจกรรมในขั้นตอนที่ 6 ได้ดังนี้
1. เขียนโปรแกรม (Coding)
2. ทดสอบโปรแกรม (Testing)
3. ติดตั้งระบบ (Installation)
4. จัดทาเอกสาร (Documentation)
5. จัดทาหลักสูตรฝึกอบรม (Training)
6. การบริการให้ความช่วยเหลือหลังการติดตั้งระบบ (Support)
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7. การซ่อมบารุงระบบ (System Maintenance)
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจรพัฒนาระบบ (SDLC) หลัง จากระบบใหม่ได้เริ่มดาเนินการ ผู้ใช้
ระบบจะพบกับ ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่ และค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา
นั้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้เองได้ สรุปกิจกรรมในขั้นตอนที่ 7 ได้ดังนี้
1. เก็บรวบรวมคาร้องขอให้ปรับปรุงระบบ
2. วิเคราะห์ข้อมูลร้องขอให้ปรับปรุงระบบ
3. ออกแบบการทางานที่ต้องการปรับปรุง
4. ปรับปรุง
ที่มา : http://www.swpark.or.th/sdlcproject/index.php/14-sample-data-articles/87-2013-08-09-08-39-48
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ภำคผนวก ข.
ลำดับ

ภำคผนวก ข
ชื่อหลักสูตรกำรอบรม

ปี 2561

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

1. หลักสูตรด้านการใช้งาน ICT
1.1 โปรแกรมสานักงาน
1

Technique Tips & Tricks Microsoft Word

2

การสร้างคาสั่งอัตโนมัติด้วย macro ด้วย
Microsoft Word

3

Technique Tips & Tricks Microsoft Excel

4

Advance Excel

5

การสร้าง Dashboard ด้วย Microsoft Excel

6

Custom Animation Microsoft PowerPoint
1.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

7

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Base

8

Social Media Programmingย
1.3 กราฟิกและมัลติมีเดีย

9

การสร้าง E-Book อย่างง่าย

10

การผลิตสื่อ Infographic แบบเคลื่อนไหว

11

การผลิตสื่อ Infographic

1.4 การประมวลผล/สถิติ
12

วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka

13

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติยุคใหม่ด้วย R Gui

1.5 การใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้/อื่น ๆ

37

14

การตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย Open Source
Software

15

Google Form
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ปี 2562

ลำดับ
16

ชื่อหลักสูตรกำรอบรม

ปี 2561

ปี 2562

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

Google Drive & Google Docs

1.6 การใช้งานระบบสารสนเทศของ สป.วท.
17

การใช้งานระบบหนังสือเวียน ระบบใบลา
อิเล็กทรอนิกส์และ ข้อมูลทะเบียนโทรศัพท์ของ
สป.วท.

18

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

19

การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหาร
จัดการแบบศูนย์กลาง และ การใช้งานโทรศัพท์ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.

1.7 หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการทดสอบ IT
20

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel

21

การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint

22

การใช้งาน Internet/E-mail

2. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักด้าน ICT
23

ทักษะดิจิทัล

24

สัมมนา/เสวนาเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก
ICT/ภัยคุกคาม

25

การ Update Trend Technology
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