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บทสรปุผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2559 - 2562  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) พ.ศ. 2559 - 
2562 โดยแผนฉบับนี้ประกอบด้วย 

ส่วนที่หนึ่ง  กล่าวถึง  บริบททั่วไป  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานใน วท. 

ส่วนที่สอง  กล่าวถึง  สาระส าคัญของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วท. 

พ.ศ. 2558-2562 ในส่วนของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายโดยรวม ตัวชี้วัด  และประเด็นยุทธศาสตร์ของแผน

แม่บท 

 ส่วนที่สาม กล่าวถึง โครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   

ของหน่วยงานในสังกัด  วท. ภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทที่ก าหนดขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน

การปฏิบัติงานและสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน   

 ส่วนที่สี่ กล่าวถึง การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ วท. 

 
  แผนปฏิบัติการฉบับนี้ มีกรอบระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2562  โดยมี  
โครงการ/กิจกรรมด้าน ICT ของหน่วยงานในสังกัด วท. ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ จ านวน 124  โครงการ  
วงเงินงบประมาณรวม  1,093.0083 ล้านบาท  โดยจ าแนกได้ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรมด้าน ICT ของหน่วยงานในสังกัด วท. จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตรแ์ผน
แม่บท ICT วท. พ.ศ. 2558-2562   

   โครงการ/กิจกรรมด้าน ICT ของหน่วยงานในสังกัด วท. ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ ICT  วท.  
ปี พ.ศ. 2559 - 2562  มีจ านวน  124  โครงการ  วงเงินงบประมาณรวม  1,093.0083 ล้านบาท จ าแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์แผนแม่บท ICT วท.พ.ศ. 2558-2562 ดังตารางที่ 1   โดยยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและ
ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ที่ทันสมัย มั่นคงปลอดภัย อย่างพอเพียงและคุ้มค่า  มีจ านวนโครงการ 
และวงเงินงบประมาณ สูงที่สุด  คือ 72 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 58.06 ของจ านวนโครงการรวมทั้งหมด และ
มีงบประมาณรวมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 586.6366 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.67 ของงบประมาณ
รวมทั้งหมด  ล าดับรองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการระบบ ICT และฐานข้อมูลอย่างมีเอกภาพ  
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เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของกระทรวงจ านวน  33 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 26.61  และมี
งบประมาณรวมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 256.2073 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.44 ดังแผนภาพที่ 1 
และ 2 

ตารางที ่ 1  สรปุจ านวนโครงการและงบประมาณภายใตย้ทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

1 การพฒันาความรูแ้ละทักษะดา้น ICT 
ของบคุลากร 

12 9.68 238.0382 21.78 

2 การพฒันาและลงทนุในโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT ที่ทนัสมยั  มั่นคง
ปลอดภยั อยา่งพอเพยีงและคุม้คา่ 

72 58.06 586.6366 53.67 

3 การบูรณาการระบบ ICT และ
ฐานข้อมลูอยา่งมเีอกภาพเพื่อสนบัสนนุ
การด าเนนิงานตามพันธกจิของกระทรวง 

33 26.61 256.2073 23.44 

4 การบรหิารจดัการ การใชง้าน และการ
ให้บรกิารดา้น ICT  ภายในองค์กรอยา่งมี
ธรรมาภบิาล 

7 5.65 12.1262 1.11 

รวม 124 100 1093.0083 100 
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แผนภาพที ่ 1  สดัสว่นของงบประมาณดา้น ICT จ าแนกตามยทุธศาสตร์ 

 
 

 
 

แผนภาพที ่ 2  สดัสว่นของจ านวนโครงการด้าน ICT จ าแนกตามยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1, 
238.0382, 21.78%

ยุทธศาสตรท์ี่ 2, 
586.6366, 53.67%

ยุทธศาสตรท์ี่ 3, 
256.2073, 23.44%

ยุทธศาสตรท์ี่ 4, 
12.1262, 1.11%

ยุทธศาสตรท์ี่ 1, 12, 
9.68%

ยุทธศาสตรท์ี่ 2, 72, 
58.06%

ยุทธศาสตรท์ี่ 3, 33, 
26.61%

ยุทธศาสตรท์ี่ 4, 7, 
5.65%
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  งบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้าน ICT ของ วท. จ าแนกตามหน่วยงานในสังกัด วท. และ
ประเด็นยุทธศาสตร์แผนแม่บท ICT วท. พ.ศ. 2558-2562   

หน่วยงานในสังกัด วท. ที่ก าหนดกรอบงบประมาณรวมสูงสุด คือ  สสนก.  งบประมาณรวม 
337.8738  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  30.91  ล าดับรองลงมาคือ  สป. งบประมาณรวม 108.0288  คิดเป็น
ร้อยละ 9.88      

หน่วยงานในสังกัด วท. ที่ก าหนดกรอบงบประมาณสูงสุดเป็นล าดับแรกในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์  มีดังนี้  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ สสนก.  งบประมาณรวม 219.9500 ล้านบาท  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ  สดร.  งบประมาณรวม  83.1000  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  คือ  สสนก.  งบประมาณ
รวม  117.9238  ล้านบาท  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ  สป.  งบประมาณรวม 7 .9762  ล้านบาท  
ดังแสดงในตารางที่  2  และแผนภาพที่ 3    

 

ตารางที ่ 2  งบประมาณดา้น ICT จ าแนกตามหนว่ยงานในสงักดั วท. และประเดน็ยทุธศาสตรแ์ผนแมบ่ท ICT 
พ.ศ. 2558 - 2562 

ล าดบั หนว่ยงาน 
ยทุธศาสตร ์

รวม รอ้ยละ 
1 2 3 4 

สว่นราชการ 8.4882 131.4073 29.5910 9.1262 178.6127  
1 สป. 6.9832 80.5294 12.5400 7.9762 108.0288 9.88 
2 วศ. 1.5050 40.6864 17.0510 1.1500 60.3924 5.53 
3 ปส. 0.0000 10.1915 0.0000 0.0000 10.1915 0.93 

หนว่ยงานในก ากบั 2.0000 154.9619 76.7100 0.0000 233.6719  
4 พว. 0.8000 39.8140 60.0000 0.0000 100.6140 9.21 

5 สวทน. 1.2000 44.5000 15.3500 0.0000 61.0500 5.59 
6 มว. 0.0000 70.6479 1.3600 0.0000 72.0079 6.59 

องคก์ารมหาชน 227.5500 219.1434 142.1238 3.0000 591.8172  
7 สทอภ. 0.0000 56.1610 0.0000 0.0000 56.1610 5.14 
8 สทน. 2.0000 0.0000 4.4000 0.0000 6.4000 0.59 

9 สซ. 0.0000 15.0824 0.0000 0.0000 15.0824 1.38 
10 สดร. 0.0000 83.1000 2.0000 0.0000 85.1000 7.79 

11 สสนก. 219.9500 0.0000 117.9238 0.0000 337.8738 30.91 
12 สนช. 3.6000 38.5000 3.0000 2.4000 47.5000 4.35 
13 ศลช. 2.0000 26.3000 14.8000 0.6000 43.7000 4.00 

รฐัวสิาหกจิ 0.0000 81.1240 7.7825 0.0000 88.9065  

14 วว. 0.0000 68.9240 7.5225 0.0000 76.4465 6.99 
15 อพ. 0.0000 12.2000 0.2600 0.0000 12.4600 1.14 

รวม 238.0382 586.6366 256.2073 12.1262 1093.0083 100.00 



 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2559 -2562       5 
 

 

แผนภาพที่  3  งบประมาณรวมด้าน ICT ของหน่วยงานในสังกัด วท. ปีงบประมาณ 2559-2562 
 
งบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้าน ICT ของ วท. จ าแนกตามหน่วยงานในสังกัด วท. และ

ปีงบประมาณ 2559-2562   
หน่วยงานในสังกัด วท.  ได้ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณส าหรับโครงการด้าน ICT ใน

ปีงบประมาณ 2559  สูงสุดเป็นล าดับแรก  โดยมีวงเงินงบประมาณ รวม  368.5499 ล้านบาท  คิดเห็นร้อยละ 
33.72 ของวงงินงบประมาณรวม 4 ปี  ล าดับถัดมาคือปีงบประมาณ 2560 วงเงินงบประมาณ  328.8357 
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 30.09 ดังรายละเอียดในตารางที่ 3  และแผนภาพที่ 4 

โดยหน่วยงานที่ก าหนดกรอบงบประมาณสูงสุดในปีแต่ละปงีบประมาณ มีดังนี้  ปีงบประมาณ 
2559   สสนก.  วงเงินงบประมาณรวม 103.9238  ล้านบาท  ปีงบประมาณ  2560  สสนก. วงเงินงบประมาณ
รวม 152.0000  ปีงบประมาณ 2561  สสนก.  วงเงินงบประมาณรวม 81.9500 ล้านบาท  และ ปีงบประมาณ 
2562  วว.  วงเงินงบประมาณรวม 24.2758  ล้านบาท    
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ตารางที ่ 3  งบประมาณดา้น ICT จ าแนกตามหนว่ยงานในสงักดั วท. ปีงบประมาณ 2559 - 2562 

ล าดับ หนว่ยงาน 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

รวม 
2559 2560 2561 2562 

สว่นราชการ 31.3527 56.0900 51.9800 39.1900 178.6127 

1 สป. 17.8288 32.4000 33.8000 24.0000 108.0288 
2 วศ. 9.3324 17.6900 18.1800 15.1900 60.3924 

3 ปส. 4.1915 6.0000 0.0000 0.0000 10.1915 
หนว่ยงานในก ากบั 91.8319 47.3900 43.0500 51.4000 233.6719 

4 พว. 60.7140 19.5000 10.2000 10.2000 100.6140 

5 สวทน. 17.1500 13.0500 13.5500 17.3000 61.0500 
6 มว. 13.9679 14.8400 19.3000 23.9000 72.0079 

องคก์ารมหาชน 236.8488 198.0184 123.9000 33.0500 591.8172 

7 สทอภ. 56.1610 0.0000 0.0000 0.0000 56.1610 
8 สทน. 1.6000 1.6000 1.6000 1.6000 6.4000 

9 สซ. 4.5140 9.1684 0.7000 0.7000 15.0824 
10 สดร. 42.0000 14.8000 14.3000 14.0000 85.1000 

11 สสนก. 103.9238 152.0000 81.9500 0.0000 337.8738 

12 สนช. 15.7000 11.8000 10.0000 10.0000 47.5000 
13 ศลช. 12.9500 8.6500 15.3500 6.7500 43.7000 

รฐัวสิาหกจิ 8.5165 27.3373 26.4769 26.5758 88.9065 

14 วว. 3.9565 24.0373 24.1769 24.2758 76.4465 
15 อพ. 4.5600 3.3000 2.3000 2.3000 12.4600 

รวม 368.5499 328.8357 245.4069 150.2158 1093.0083 

ร้อยละ 33.72 30.09 22.45 13.74 100.00 
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 แผนภาพที ่ 4  งบประมาณรวมดา้น ICT ของหนว่ยงานในสงักดั วท. ปีงบประมาณ 2559-2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2559, 368.5499, 
33.72%

ปี 2560, 328.8357, 
30.09%

ปี 2561, 245.4069, 
22.45%

ปี 2562, 150.2158, 
13.74%
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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 วสิยัทศันข์องกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 

 เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   เพ่ือสร้างปัญญาในสังคม
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สั งคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่ งยืน  
 

1.2  พนัธกจิของกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
1) เสนอแนะนโยบาย และจัดท ายุทธศาสตร์/ แผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม     

โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2) ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันและด าเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีผลกระทบในเชิง  

 เศรษฐกิจและสังคม 
3) ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและคนเก่งในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักด้าน 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แพร่หลาย  และเปน็ที่ยอมรับกับทุกภาคส่วนของ 
 ประเทศ 

4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสนับสนุนและกลไกด้านต่างๆ ที่เอ้ือต่อการสร้างปัญญา และ 
การน าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้เพ่ิมคุณค่ากับภาค
การผลิต รวมถึง ภาคสังคม 

5) สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ  
รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมผลิตภาพทาง
เศรษฐกิจและคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
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1.3 โครงสรา้งหนว่ยงานในกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 
สว่นราชการ  

• ส านักงานรัฐมนตรี (สร.)  
• ส านักงานปลัดกระทรวง (สป.)  
• กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  
• ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) 

รฐัวสิาหกจิ 
• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  
• องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) 

หนว่ยงานในก ากบั 
• ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)  
• สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  
• ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
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องคก์ารมหาชน 
• ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (สทอภ.)  
• สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทน.)  
• สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) (สซ.)  
• สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.)  
• สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร(องค์การมหาชน) (สสนก.) 
• ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สนช.)  
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) 
 

ส่วนที่ 2  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี พ.ศ. 2558-2562 

2.1 วสิยัทศันด์า้น ICT  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ที่ทันสมัย มั่นคง 

ปลอดภัย อย่างมีบูรณาการเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานตามพันธกิจ 

2.2 พนัธกจิดา้น ICT 
1) พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

เสถียรภาพ  มั่นคงปลอดภัย  และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
3) ส่งเสริมและผลักดันการบูรณาการระบบงานสารสนเทศ และพัฒนาคลังข้อมูลด้าน วทน.เพ่ือ

ยกระดับศักยภาพในกระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการขององค์กร 
4) บริหารจัดการการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร อย่างมีธรรมาภิบาล

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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 2.3 เปา้หมายในการพัฒนา ICT 

 
• Smart Services: ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศและบริการ วทน. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย  
• Smart Knowledge: องค์กรมีสารสนเทศและองค์ความรู้ ด้าน วทน. อันเกิดจากการบูรณาการ

ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร และกับองค์กรภายนอก ถูกต้องและทันสมัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่พร้อม
ใช้ในการบริหารจัดการ และการให้บริการแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ตามแนวทางของ Open 
Government 

• Smart Officer: บุคลากรขององค์กรใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และมีวิจารณญาณ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงาน
ขององค์กร 

 

2.4 ตวัชี้วดัโดยรวมของแผนแมบ่ท ICT วท. (2559 - 2562) 
1) ระดับการพัฒนา (Maturity Level) ของการบริการภาครัฐ e-Government service ของ

องค์กรในแต่ละระดับเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
2) ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลด้าน วทน. ที่ส าคัญ และใช้ e-Services ผ่านการบริการ

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
3) บุคลากรขององค์กรสามารถใช้ ICT ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ ICT 

อย่างสร้างสรรค์ และปลอดภัย 
 
 
 

Smart 
Services

Smart 
Knowledge

Smart 
Officer
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2.5 ประเดน็ยทุธศาสตรแ์ผนแมบ่ท ICT วท. 
ยทุธศาสตรท์ี ่1 : การพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้น ICT ของบคุลากร 

เป้าหมายของยุทธศาสตร:์ 

1) บุคลากรทุกระดับ มีการเรียนรู้และใช้เครื่องมือด้าน ICT เพ่ือให้สามารถใช้เครื่องมือด้าน ICT ใน
การปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รู้เท่าทันและมีวิจารณญาณ เกิดความมั่นคง
ปลอดภัยต่อระบบ ICT และภาพลักษณ์ขององค์กร 

2) บุคลากร ICT มีความรู้ ทักษะในการพัฒนา บริหารจัดการ และการให้บริการ ICT ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล เพ่ือให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานด้าน ICT ส าหรับการบริหารจัดการ
และการให้บริการ วทน. ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป 

ตวัชีว้ดั หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 

1) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนบุคลากรทั่วไปที่มีความรู้พ้ืนฐานด้านระบบ ICT 
และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วัดผล
โดยใช้แบบทดสอบ ICT Literacy) 

ทุกหน่วยงาน 

2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนบุคลากรที่มีความตระหนักเรื่องความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (วัดผลโดยการท า post test การอบรมหลักสูตร ICT 
Security Awareness) 

ทุกหน่วยงาน 

3) จ านวนเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้และมุมมองต่อเทคโนโลยี 
และ/หรือการบริหารจัดการเทคโนโลยี ICT ในระดับผู้บริหาร 

ทุกหน่วยงาน 

4)   องค์กรมีกรอบในการพัฒนาความรู้ทักษะด้าน ICT (ICT Competency 
Framework) ความสามารถในการใช้งานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ความรู้และทักษะด้าน ICT ให้กับบุคลากรกลุ่มต่างๆ 

สป. 

5)  จ านวนบุคลากรด้าน ICT ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานเทคนิค (certificate) 
เพ่ิมข้ึน 

ทุกหน่วยงาน 

แผนงานที ่1.1 : การสง่เสริมและสนบัสนุนการเรยีนรูด้้าน ICT อย่างต่อเนื่องแกบ่คุลากรทุกระดบั เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในการท างาน   

โดยมีแนวทางการด าเนินงานมีดังนี้    

• จัดฝึกอบรม/สัมมนาที่เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้าน ICT (การใช้เครื่องมือด้าน ICT/อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์, โปรแกรมส านักงาน)  รวมถึงทักษะเฉพาะด้าน ICT ที่เหมาะสมกับต าแหน่ง
งาน อย่างต่อเนื่อง 
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• พัฒนาระบบ e-Learning ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความ
เข้าใจด้าน ICT ของบุคลากรและสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ สามารถใช้งานระบบ e-Learning 
ร่วมกัน 

• รณรงค์เพ่ือสร้างความตระหนัก/สร้างวัฒนธรรมสารสนเทศที่ท าให้บุคลากรทุกระดับรู้เท่าทัน
และให้ความสนใจต่อการใช้งาน ICT อย่างมีวิจารณญาณและมั่นคงปลอดภัย ( ICT 
Awareness)  

แผนงานที ่1.2 : เสรมิสร้างศกัยภาพและความสามารถของบคุลากรดา้น ICT  โดยเพิ่มพูนองค์ความรูแ้ละ/
ทักษะหลักที่เกีย่วขอ้งกับงานโดยตรงและทักษะทีเ่กีย่วเนื่องอนัจะชว่ยสง่เสริมให้การท างานมปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึน้  

โดยแนวทางการด าเนินงานมีดังนี้ 

• พัฒนากรอบในการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน ICT (ICT Competency Framework)ส าหรับ
บุคลากร ICT และบุคลากรทั่วไปให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยี/โครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จะมีการลงทุน รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่ตลอดเวลาทั้งด้าน
เทคโนโลยี ทักษะsoft skills และการบริหารจัดการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเช่น การพัฒนา
ระบบสารสนเทศบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

• ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้าน ICT ในหลักสูตรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานดังที่
ระบุใน ICT Competency Framework รวมถึงหลักสูตรที่จัดโดยองค์กรกลางของประเทศ 
เช่น กระทรวง ICT/สรอ./สพธอ. เป็นต้น 

• จัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวกับ soft skills ให้กับบุคลากรสายเทคนิค เพ่ือส่งเสริม
การท างานร่วมกับบุคลากรในสายงานด้านอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การ
สื่อสาร การมีแนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมเชิงบริการ 

• ให้มีมาตรการสนับสนุนทางด้านการเงิน/ทุนให้บุคลากรด้าน ICT สอบมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ 
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลหรือสอดคล้องกับมาตรฐานด้านทักษะไอซีทีของประเทศ 
ทั้งทางด้านเทคนิค และมาตรฐานการบริหารจัดการสารสนเทศ เช่น ISO (27001), COBIT, 
IT Audit โดยองค์กร อาจร่วมกันจัดท า core list รายการมาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานสากล
ที่ควรต้องมีการส่งเสริม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณส าหรับกิจกรรมดังกล่าว 

• จัดให้มีเวที (forum) ประจ าของกลุ่มบุคลากรด้าน ICT ขององค์กร เพ่ือติดตามความก้าวหน้า
และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อองค์กร ส่งเสริมให้การท างานแบบเป็น
เครือข่ายของบุคลากรด้าน ICT และมีการให้ค าปรึกษา/ความช่วยเหลือในการด าเนินงาน
ด้าน ICT  ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรโดยเน้นการใช้ประโยชน์บุคลากรที่เชี่ยวชาญด้าน 
ICT ภายในองค์กรเป็นล าดับแรกเพ่ือผลักดันแผนให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
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แผนงานที ่1.3 : พัฒนาความเขม้แขง็ของกลุม่ผูบ้รหิาร ICT ขององค์กร (CIO และผูบ้รหิารศนูย ์ICT ของ
องคก์ร)  

โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

• จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรม หรือเวที (forum) ของกลุ่มผู้บริหาร ICT ขององค์กร อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ที่ส่งผลต่อองค์กร รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการสารสนเทศยุคใหม่ เช่น แนวคิดเชิง
นวัตกรรมบริการภาครัฐโดยการประยุกต์ใช้ ICT การออกแบบระบบ ICT  ในแนวทางของ
สถาปัตยกรรมขององค์กร  (Enterprise  Architecture: EA) 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 : การพฒันาและลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นICT ทีท่นัสมยัมัน่คง
ปลอดภยัอยา่งพอเพยีงและคุม้คา่ 

เป้าหมายยทุธศาสตร:์ 

1) โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบด้าน ICT ของหน่วยงานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและ การบริหาร
จัดการภายใน รวมถึงการให้บริการ วทน.ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สะดวก รวดเร็ว ในทุกท่ี ทุกเวลา   

2) การพัฒนาและลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบด้าน ICT ของกระทรวงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดร่วมกันอย่างคุ้มค่า ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมองภาพ
สถาปัตยกรรมรวม (EA) และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร (Optimal Infrastructure) 

3) ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ของกระทรวงที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์  

ตวัชีว้ดั หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 
1) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของโครงการหลักด้าน ICT ที่มีมูลค่าสูงตามข้อก าหนดของ

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง มีการออกแบบระบบ ICT ในแนวทางของ
สถาปัตยกรรมขององค์กร (Enterprise Architecture: EA)  

สป. 

2)  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบริการหลักของระบบสารสนเทศขององค์กรเข้าถึงได้
จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

ทุกหน่วยงาน 

3)  ระบบส าหรับการประชุมทางไกลระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร สป. 
4)   จ านวนระบบซอฟต์แวร์ที่ทุกหน่วยงานภายในองค์กรสามารถใช้งานร่วมกัน

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร 
ทุกหน่วยงาน 

5)  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของโครงการพัฒนาหรือลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/ระบบ 
ICT ที่สอดคล้องกับทิศทางของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

ทุกหน่วยงาน 
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ตวัชีว้ดั หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 

6)  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของหน่วยงานภายในองค์กรมีทิศทางการพัฒนา/ลงทุนด้าน 
ICT ที่ชัดเจน บนพื้นฐานของสถาปัตยกรรมองค์กร และ/หรือการศึกษา
วิเคราะห์ด้าน ICT ขององค์กรในรูปแบบอื่น 

ทุกหน่วยงาน 

แผนงานที ่2.1 : พัฒนาและลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐาน ICT ที่คุม้คา่ เหมาะสมตอ่ความตอ้งการและสถานภาพ
ด้าน ICT ขององค์กร โดยต้องสอดคล้องกบัการออกแบบระบบสถาปัตยกรรมรวม (EA) 

โดยมีการด าเนินงานดังนี้  

• ศึกษาวิเคราะห์ทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนา/การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT 
ตามทิศทางของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านจาก 
IPv4 ไปสู่  IPv6 ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามแผลการ
ด าเนินงาน IPv6 ตามมติ ครม.เพื่อน ามาพิจารณาประกอบการจัดท า EA ขององค์กร 

• ให้องค์กรระดับกรมหรือเทียบเท่าศึกษา/จัดให้มีกรอบการออกแบบระบบสถาปัตยกรรม 
(EA) ที่เหมาะสมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการหลักด้าน ICT ที่มีมูลค่าสูง เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการลงทุนจัดซื้อ/จัดหา/ปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และเครือข่าย
ให้ทันสมัยด้วยวิธีการที่เหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาภายใต้การใช้
งบประมาณอย่างคุม้ค่า 

• ด าเนินการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ เพ่ือการลงทุน/พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT 
ตามแนวทางที่ก าหนดใน EA 

แผนงานที ่2.2 การพฒันาระบบICT เพื่อการปฏบิตังิาน การบรหิารจดัการและการใหบ้ริการภาครฐั ดา้น 
วทน. ทีร่วดเรว็และมีประสิทธภิาพ 

โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 

• พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการประมวลผลสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้งระบบที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานในทุกท่ี ทุกเวลา  

• สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริการที่สามารถเข้าถึงผ่านทางอุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
แบบเคลื่อนที่ (Mobile device) เพ่ิมมากข้ึน 
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แผนงานที ่2.3 : การใชป้ระโยชนจ์ากโครงสรา้งพืน้ฐาน/บริการกลางรว่มกนั เพื่อให้เกดิการใช้ทรพัยากรอย่าง
คุ้มคา่  

โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 

• ศึกษา/ส ารวจความต้องการใช้ server และ applications ขององค์กรในช่วงระยะเวลาของ
แผนฯ และก าหนดแนวทางการพัฒนา/ใช้ประโยชน์จาก Cloud Services  เพ่ือให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ และช่วยลดการซื้ออุปกรณ์ โดยเฉพาะฮาร์ดแวร์ที่สิ้นเปลืองได้ 

• จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทางไกลร่วมกันเช่นระบบการ
บริหารจัดการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

• ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้งาน Cloud Computing ร่วมกัน พร้อม
ทั้งจัดท าแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ Cloud ขององค์กร โดยมีประเด็นต้องพิจารณา 
อาทิ การเลือกระหว่างการจัดท า Private Cloud กับการใช้บริการ Cloud ของ สรอ. 
ประเภทของบริการ Cloud ที่ต้องการใช้ ( IaaS/PaaS/SaaS)  ประเภทของข้อมูลหรือ 
application ที่ต้องการใช้งานจากระบบ Cloud ร่วมกัน เป็นต้น 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่3: การบรูณาการระบบ ICT และฐานขอ้มลูอยา่งมเีอกภาพ เพือ่สนบัสนนุ
การด าเนนิงานตามพนัธกิจขององคก์ร 

เป้าหมายยทุธศาสตร:์ 

1) มีบูรณาการในการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล ท าให้สามารถแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กร และใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ลดความซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร ในการลงทุนและงบประมาณเพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่มีคุณสมบัติ ลักษณะการใช้งานประเภทเดียวกัน 

3) ความพร้อมในการให้บริการ วทน. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรเพ่ิมสูงขึ้น  
 

ตวัชีว้ดั หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 

1)  จ านวน/ประเภทฐานข้อมูลที่มีบูรณาการและใช้งานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กร 

สป. 

2)  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของหน่วยงานภายในองค์กรที่เข้าร่วมในโครงการ 
บูรณาการฐานข้อมูลด้านใดด้านหนึ่ง 

ทุกหน่วยงาน 

3)  จ านวน/ประเภทของระบบสารสนเทศ (application) ที่มี 
บูรณาการและใช้งานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร 

สป. 
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ตวัชีว้ดั หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 

4) จ านวนโครงการที่มีการท างานร่วมกันระหว่างบุคลากร ICT ของหน่วยงาน
ภายในองค์กร 

ทุกหน่วยงาน 

5) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของบริการด้าน วทน. ในรูปแบบ e-Services ที่
ผู้ใช้บริการ (ทั้งภายในและภายนอกองค์กร) สามารถเข้าถึงผ่านอุปกรณ์
ปลายทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย 

ทุกหน่วยงาน 

6) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
e-Services  

ทุกหน่วยงาน 

7)  จ านวน Digital Content หรือ Multimedia Content ด้าน วทน. ที่
น าเข้าสู่ระบบ Cloud และช่องออกอากาศ IPTV เพ่ิมข้ึน 

ทุกหน่วยงาน 

 

แผนงานที ่3.1: บรูณาการฐานขอ้มลูทีส่ าคญั/จ าเปน็ตอ่การสนบัสนุนงานวจิยัและพฒันา และการใหบ้ริการ 
วทน. ขององค์กร 

โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  

• ก าหนดแนวทาง มาตรฐาน และกลไกในการจัดเก็บ  แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอกองค์กร โดยพิจารณาด าเนินการภายใต้
กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  (Thailand e-Government 
Interoperability Framework: TH e-GIF) หรือ แนวทาง มาตรฐาน และเทคโนโลยีขั้นสูง
อ่ืนที่เหมาะสม 

• บูรณาการฐานข้อมูลกลางขององค์กรโดยจัดให้มีโครงการน าร่อง และคัดเลือกประเภทของ
ฐานข้อมูลที่จ าเป็น/เหมาะสมต่อการบูรณาการมาด าเนินงานร่วมกันรวมถึงพัฒนาการ
ให้บริการข้อมูลผ่านทางระบบกลาง (portal service) 

แผนงานที ่3.2  พัฒนาระบบสารสนเทศทีเ่ป็นระบบกลางของ วท. ที่ทกุหนว่ยงานภายในองคก์รสามารถใช้
รว่มกนัได ้

มีความร่วมมือในการท างานของหน่วยงานภายในองค์กร ทั้งในเชิงงบประมาณ บุคลากร นโยบายโดย
อาจพิจารณาจากระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการบริหารงานภายใน (support/back office) ที่
หน่วยงานภายในองค์กรมีความต้องการใช้งานลักษณะเดียวกัน เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กลางของ
หรือระบบเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจร่วมกันของผู้บริหารระดับองค์กร (MIS/EIS) 
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แผนงานที ่3.3 ยกระดบัการใหบ้ริการ วทน. ผา่นสือ่อเิล็กทรอนิกสต์ามแนวทางการพฒันารฐับาล
อิเลก็ทรอนกิส ์ 

โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

• พัฒนาและด า เนิ น ง านระบบบริ การรั ฐบาล อิ เล็ กทรอนิ กส์ ในระดับสู งสุ ดตาม  
e-Government Maturity Levelที่ก าหนดโดยองค์การสหประชาชาติ(ระดับการให้บริการ
ข้อมูลพ้ืนฐานระดับการให้ข้อมูลที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการระดับการให้บริการธุรกรรม
ออนไลน์และระดับการเชื่อมโยงข้อมูลและท าธุรกรรมออนไลน์ระหว่างองค์กร) โดยพัฒนา
ระบบเว็บไซต์กลาง (MOST Portal) ที่เชื่อมโยงบริการต่างๆของหน่วยงานภายในองค์กร
เพ่ือให้บริการแก่องค์กรภายนอกและประชาชนในการร่วมรับรู้ข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลวทน .
ให้สาธารณะใช้ประโยชน์ผ่านเว็บไซต์ 

• จัดเตรียมและพัฒนาเนื้อหา/สารัตถะด้าน วทน. ให้อยู่ในรูปแบบ Digital Content หรือ 
Multimedia Contentที่สามารถเผยแพร่ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การน าเข้าสู่ระบบ 
Cloud หรือการเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการเผยแพร่ผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัล เช่น 
IPTV  โทรทัศน์สาธารณะ  โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เป็นต้น  เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน
สังคมไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

• พัฒนารูปแบบการบริการที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการเป็นผู้เลือกรูปแบบการรับบริการที่
เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง (Government You Design) ผ่านอุปกรณ์ที่
หลากหลาย โดยเน้นการให้บริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile G2C Service)  รวมถึง
ส่งเสริมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social media) ในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินงานของวท . (e-Participation) ทั้ง 3 ระดับ (การเข้าถึงเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการร่วมรับรู้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์การมีส่วนร่วมหารือ/ให้ข้อแนะน าผ่านเว็บไซต์
และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผ่านเว็บไซต์) เช่นท าการส ารวจความคิดเห็นออนไลน์สร้าง
ห้องสนทนาหรือระบบการส่งข้อความทันทีและการถามข้อคิดเห็นจากประชาชนผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์อาทิ Facebook  รวมถึงห้องอภิปรายออนไลน์ (online discussion 
forums)  ส าหรับการท าประชาพิจารณ์เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียขององค์กร 

• ยกระดับการด าเนินงานของศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) ด้วยการเชื่อมโยงและ
บูรณาการกระบวนงานบริการที่หลากหลายจากหน่วยงานภายในองค์กรมาไว้ ณ สถานที่
เดียวกัน รวมถึงการจัดท าเว็บกลางขององค์กร (MOST Portal) และการใช้ประโยชน์จาก
บัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) หรือ เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  ในการเชื่อมโยง
ข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ของหน่วยงานภายในองค์กรเพ่ือให้ประชาชน
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สามารถรับบริการได้สะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียวโดยไม่ค านึงว่าผู้รับบริการ จะมาขอรับ
บริการ ณ ที่ใด 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 : การบรหิารจัดการ การใชง้าน และการใหบ้รกิารดา้น ICT ภายใน
องคก์รอยา่งมธีรรมาภบิาล 

เป้าหมายยทุธศาสตร:์  

1) การบริหารจัดการ การพัฒนาด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส โดยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงการประเมินวัดผลที่ชัดเจน 

2) มีแนวทาง/นโยบายในการบริหารจัดการ ICT ที่ส าคัญ เช่น การบริหารความเสี่ยง และนโยบาย
ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ  

3) มีนโยบาย/แนวทางการใช้งาน ICT ส าหรับบุคลากรในองค์กร เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสารสนเทศที่
เหมาะสมร่วมกัน 

 

ตวัชีว้ดั หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 

1) การรายงานผลการด าเนินงานด้าน ICT เสนอต่อ CIO อย่างต่อเนื่อง ได้แก่  
- ผลการด าเนินงานตามแผนแม่บท ICT 

- ผลการด าเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน ICT ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

- ผลการด าเนินงานตามนโยบาย/แนวปฏิบัติที่เก่ียวกับการใช้งาน
เทคโนโลยียุคใหม่ 

ทุกหน่วยงาน 

2)   ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของหน่วยงานภายในองค์กรที่มีนโยบาย/แผนงาน/แนว
ปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยี ICT ที่จ าเป็น โดยสอดคล้องกับข้อก าหนดของ
กฎหมายและมีการปฏิบัติจริง  

ทุกหน่วยงาน 

3)   จ านวนนโยบาย/แนวปฏิบัติใหม่ที่เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยียุคใหม่ สป. 
 

แผนงานที ่4.1 : พัฒนากรอบแนวทาง (นโยบาย แผน และแนวปฏบิตั)ิ ในการบรหิารจัดการดา้น ICT  ระดบั
องคก์ร/หนว่ยงานภายในองคก์ร  

โดยมีตัวอย่างของนโยบาย แผน แนวปฏิบัติ ที่ควรพิจารณาด าเนินงานดังนี้ 

• นโยบายและแนวปฏิบัติด้าน ICT ในระดับองค์กร และหน่วยงานภายในองค์กร เช่นนโยบาย/
แนวปฏิบัติที่มีกฎหมาย/มติ ครม. เป็นตัวก าหนด (เช่น แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ การจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อม การเปิดเผยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับแนวคิด Open 
Government) 

• นโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับการใช้งานเทคโนโลยียุคใหม่  CYOD (Choose Your Own 
Device)  โดยก าหนดนโยบายความปลอดภัย เช่น  ก าหนดชุดของระบบปฏิบัติการที่
บุคลากรเลือกใช้บนอุปกรณ์ของตนได้  ชนิดและยี่ห้อของอุปกรณ์ที่บุคลากรสามารถเลือกใช้
ได้ อาจรวมถึงการจ ากัดการใช้แอพพลิเคชันบางชนิดบนอุปกรณ์เพ่ือบริหารจัดการการน าเอา
อุปกรณ์ส่วนตัวของบุคลากรมาใช้งานในองค์กรได้ (BYOD) 

• แผนบริหารความเสี่ยง และ BCP ด้าน ICT ขององค์กร เพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการท างาน (เช่น Application บน MOST Cloud, DR site, BCP/BCM, IT 
Audit) 

• แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Design) ก่อนด าเนิน
โครงการพัฒนาด้านไอทีขนาดใหญ่หรือโครงการด้านไอทีที่ใช้เงินลงทุนสูง 

แผนงานที ่4.2: การผลกัดนัใหน้โยบาย กฎระเบยีบ และแนวปฏบิตั ิเกดิผลสัมฤทธิ ์และการตดิตาม
ประเมนิผลส าเรจ็ของการด าเนนิงานด้าน ICT 

โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

• จัดให้มีการสื่อสารนโยบาย แผน และแนวปฏิบัติ ไปยังผู้ปฏิบัติงาน/บุคลากรประชาชน 
และบริษัทที่รับบริการขององค์กรอย่างชัดเจน 

• ด าเนินการตรวจสอบการควบคุมการจัดการภายในระบบ IT (IT audit และ Internal 
audit) เช่น การตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เป็นประจ าทุกปี 

• จัดให้มีกระบวนการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บท ICT ของ วท.  

• ผลักดันให้เกิดการศึกษาดูงานด้าน ICT ขององค์กรใน วท. หรือการศึกษาดูงานด้าน ICT 
ขององค์กรภายนอกที่มี best practice เพ่ือน ามาประยุกต์และปรับใช้ในการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 3 โครงการ/กจิกรรมดา้น ICT ของ วท.  

 พ.ศ. 2559-2562 

3.1 สรปุขอ้มลูโครงการ/กจิกรรมดา้น ICT ของ วท. 

  3.1.1 โครงการ/กิจกรรมด้าน ICT ของ วท. จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนแม่บท ICT วท. 
พ.ศ. 2558-2562     

  โครงการ/กิจกรรมด้าน ICT ของหน่วยงานในสังกัด วท. ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ ICT  วท.  ปี พ.ศ. 
2559 - 2562  มีจ านวน  124  โครงการ  วงเงินงบประมาณรวม  1,093.0083 ล้านบาท จ าแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์แผนแม่บท ICT วท.พ.ศ. 2558-2562 ดังตารางที่ 1   โดยยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ที่ทันสมัย มั่นคงปลอดภัย อย่างพอเพียงและคุ้มค่า  มีจ านวนโครงการ และวงเงิน
งบประมาณ สูงที่สุด  คือ 72 โครงการ  586.6366 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  58 ของงบประมาณรวมทั้งหมด  
ล าดับรองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการระบบ ICT และฐานข้อมูลอย่างมีเอกภาพ เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของกระทรวง  33 โครงการ งบประมาณ 256.2073  คิดเป็นร้อยละ 26  ดังแผนภาพที่ 
1 และ 2 

ตารางที ่ 4  สรปุจ านวนโครงการและงบประมาณภายใตย้ทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ภายใตย้ทุธศาสตร์ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1 การพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้น ICT ของบคุลากร 12 238.0382 

2 การพฒันาและลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น ICT ทีท่นัสมยั   
   มัน่คงปลอดภยั อยา่งพอเพยีงและคุม้คา่ 

72 586.6366 

3 การบรูณาการระบบ ICT และฐานข้อมลูอยา่งมเีอกภาพเพือ่ 
   สนบัสนนุการด าเนนิงานตามพนัธกจิของกระทรวง 

33 256.2073 

4 การบรหิารจดัการ การใช้งาน และการใหบ้รกิารดา้น ICT  ภายใน 
   องคก์รอยา่งมธีรรมาภบิาล 

7 12.1262 

รวม 124 1093.0083 
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แผนภาพที ่ 5  สดัสว่นของงบประมาณดา้น ICT จ าแนกตามยทุธศาสตร์ 

 

 

แผนภาพที ่ 6  สดัสว่นของจ านวนโครงการด้าน ICT จ าแนกตามยทุธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1, 
238.0382, 21.78%

ยุทธศาสตรท์ี่ 2, 
586.6366, 53.67%

ยุทธศาสตรท์ี่ 3, 
256.2073, 23.44%

ยุทธศาสตรท์ี่ 4, 
12.1262, 1.11%

ยุทธศาสตรท์ี่ 1, 12, 
9.68%

ยุทธศาสตรท์ี่ 2, 72, 
58.06%

ยุทธศาสตรท์ี่ 3, 33, 
26.61%

ยุทธศาสตรท์ี่ 4, 7, 
5.65%
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 3.1.2  งบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้าน ICT ของ วท. จ าแนกตามหน่วยงานในสังกัด วท. และ
ประเด็นยุทธศาสตร์แผนแม่บท ICT วท. พ.ศ. 2558-2562   

หน่วยงานในสังกัด วท. ที่ก าหนดกรอบงบประมาณรวมสูงสุด คือ  สสนก.  งบประมาณรวม 
337.8738  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  30.74      

หน่วยงานในสังกัด วท. ที่ก าหนดกรอบงบประมาณสูงสุดเป็นล าดับแรกในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  
มีดังนี้  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ สสนก.  งบประมาณรวม 219.9500 ล้านบาท  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
คือ  สดร.  งบประมาณรวม  83.1000  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  คือ  สสนก.  งบประมาณรวม  117.9238  
ล้านบาท  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ  สป.  งบประมาณรวม 7.9762 ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่  2  
และแผนภาพที่ 3   
ตารางที ่ 5  งบประมาณดา้น ICT จ าแนกยุทธศาสตร ์ปงีบประมาณ 2559 - 2562 

ล าดับ หนว่ยงาน 
ยุทธศาสตร ์

รวม ร้อยละ 
1 2 3 4 

สว่นราชการ 8.4882 131.4073 29.5910 9.1262 178.6127  

1 สป. 6.9832 80.5294 12.5400 7.9762 108.0288 9.88 
2 วศ. 1.5050 40.6864 17.0510 1.1500 60.3924 5.53 

3 ปส. 0.0000 10.1915 0.0000 0.0000 10.1915 0.93 

หนว่ยงานในก ากบั 2.0000 154.9619 76.7100 0.0000 233.6719  
4 พว. 0.8000 39.8140 60.0000 0.0000 100.6140 9.21 

5 สวทน. 1.2000 44.5000 15.3500 0.0000 61.0500 5.59 

6 มว. 0.0000 70.6479 1.3600 0.0000 72.0079 6.59 
องคก์ารมหาชน 227.5500 219.1434 142.1238 3.0000 591.8172  

7 สทอภ. 0.0000 56.1610 0.0000 0.0000 56.1610 5.14 
8 สทน. 2.0000 0.0000 4.4000 0.0000 6.4000 0.59 

9 สซ. 0.0000 15.0824 0.0000 0.0000 15.0824 1.38 

10 สดร. 0.0000 83.1000 2.0000 0.0000 85.1000 7.79 
11 สสนก. 219.9500 0.0000 117.9238 0.0000 337.8738 30.91 

12 สนช. 3.6000 38.5000 3.0000 2.4000 47.5000 4.35 

13 ศลช. 2.0000 26.3000 14.8000 0.6000 43.7000 4.00 
รฐัวสิาหกจิ 0.0000 81.1240 7.7825 0.0000 88.9065  

14 วว. 0.0000 68.9240 7.5225 0.0000 76.4465 6.99 
15 อพ. 0.0000 12.2000 0.2600 0.0000 12.4600 1.14 

รวม 238.0382 586.6366 256.2073 12.1262 1093.0083 100.00 
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3.1.3  งบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้าน ICT ของ วท. จ าแนกตามหน่วยงานในสังกัด วท. และ
ปีงบประมาณ 2559-2562   

หน่วยงานในสังกัด วท.  ได้ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณส าหรับโครงการด้าน ICT ใน
ปีงบประมาณ 2559  สูงสุดเป็นล าดับแรก  โดยมีวงเงินงบประมาณ รวม  368.5499 ล้านบาท  คิดเห็นร้อยละ 
33.72 ของวงงินงบประมาณรวม 4 ปี  ล าดับถัดมาคือปีงบประมาณ 2560 วงเงินงบประมาณ  328.8357 
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 30.09 ดังรายละเอียดในตารารงที่ 3  และแผนภาพที่ 4 

โดยหน่วยงานที่ก าหนดกรอบงบประมาณสูงสุดในปีแต่ละปงีบประมาณ มีดังนี้  ปีงบประมาณ 
2559   สสนก.  วงเงินงบประมาณรวม 103.9238 ล้านบาท  ปีงบประมาณ  2560  สสนก. วงเงินงบประมาณ
รวม 152.0000 ปีงบประมาณ 2561  สสนก. วงเงินงบประมาณรวม 81.9500 ล้านบาท และ ปีงบประมาณ 
2562  วว. วงเงินงบประมาณรวม 24.2758 ล้านบาท    

ตารางที ่ 6  งบประมาณดา้น ICT จ าแนกตามหนว่ยงานในสงักดั วท. ปีงบประมาณ 2559 - 2562 

ล าดบั หนว่ยงาน 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

รวม 
2559 2560 2561 2562 

สว่นราชการ 31.3527 56.0900 51.9800 39.1900 178.6127 

1 สป. 17.8288 32.4000 33.8000 24.0000 108.0288 
2 วศ. 9.3324 17.6900 18.1800 15.1900 60.3924 

3 ปส. 4.1915 6.0000 0.0000 0.0000 10.1915 
หนว่ยงานในก ากบั 91.8319 47.3900 43.0500 51.4000 233.6719 

4 พว. 60.7140 19.5000 10.2000 10.2000 100.6140 

5 สวทน. 17.1500 13.0500 13.5500 17.3000 61.0500 
6 มว. 13.9679 14.8400 19.3000 23.9000 72.0079 

องคก์ารมหาชน 236.8488 198.0184 123.9000 33.0500 591.8172 
7 สทอภ. 56.1610 0.0000 0.0000 0.0000 56.1610 
8 สทน. 1.6000 1.6000 1.6000 1.6000 6.4000 
9 สซ. 4.5140 9.1684 0.7000 0.7000 15.0824 

10 สดร. 42.0000 14.8000 14.3000 14.0000 85.1000 
11 สสนก. 103.9238 152.0000 81.9500 0.0000 337.8738 
12 สนช. 15.7000 11.8000 10.0000 10.0000 47.5000 

13 ศลช. 12.9500 8.6500 15.3500 6.7500 43.7000 
รฐัวสิาหกจิ 8.5165 27.3373 26.4769 26.5758 88.9065 

14 วว. 3.9565 24.0373 24.1769 24.2758 76.4465 
15 อพ. 4.5600 3.3000 2.3000 2.3000 12.4600 

รวม 368.5499 328.8357 245.4069 150.2158 1093.0083 
รอ้ยละ 33.72 30.09 22.45 13.74 100.00 
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แผนภาพที ่ 7  งบประมาณรวมดา้น ICT ของหนว่ยงานในสงักดั วท. ปีงบประมาณ 2559-2562 
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3.2 รายละเอียดขอ้มลูโครงการ/กจิกรรมดา้น ICT ของ วท. 

3.2.1 รายละเอยีดขอ้มลูโครงการ/กจิกรรมของหนว่ยงานในสงักดั วท. จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตรแ์ผนแมบ่ท ICT วท. ป ีพ.ศ. 2559-2562 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้น ICT ของบคุลากร 

หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

รวม 53.3882 124.7000 54.8500 5.1000 
สป. การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการบริหารจดัการและบริการข้อมลู
สารสนเทศ 

จัด และเข้าร่วมการฝึกอบรม สมัมนา ประชุม หรือ
นิทรรศการ ทางวิชาการและเพื่อการเผยแพร่รวมทั้ง
สร้างความพร้อมของหน่วยงาน และสรรหาแนวทาง
สร้างความร่วมมือด้านข้อมูล – สารสนเทศ 

0.9832 1.8000 2.0000 2.2000 

วศ. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน ICT ของ
บุคคลากร 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

ฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
ส านักงาน 

0.0020 0.1000 0.1000 0.1000 

ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม BackOffice ส าหรับการ
ปฏิบัติงานต่างๆ 

0.0005 0.1000 0.1000 0.1000 

การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านความเสีย่ง และภยั
คุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

0.0005 0.1500 0.1500 0.1500 

เตรียมความพร้อมส าหรับการสอบรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพทางด้านไอที 

0.0000 0.0500 0.0500 0.0500 
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หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

จัดประชุม/สมัมนาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนา/
บริหารจดัการองค ์

0.0020 0.1000 0.1000 0.1000 

พว. การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภยั
สารสนเทศ (IT Security Awareness) 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2556 - 2559) 

จัดอบรมหลักสตูร IT Security Awareness ในรูปแบบ 
classroomปี 2558 

0.0370    

จัดท า e-Learning หลักสตูร IT Security Awareness 
ปี 2558 

    

จัดอบรมด้าน IT Security ให้กับบุคลากร ICT 0.0630 0.1000 0.1000 0.1000 

จัดอบรมหลักสตูร IT Security Awareness ปี 2559 
และจัดท า e-Learning พร้อมแบบทดสอบ 

0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 

สนช. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

แผนงานพัฒนาความรูด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้กับบุคลากร 

0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 

สวทน. พัฒนาบุคลากรให้มคีวามสามารถเชิงสร้างสรรค์
และใช้สารสนเทศอยา่งรู้เท่าทันการเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยไีด้อย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

การพัฒนาทักษะความรู้ของพนักงานในองค์กร 

 กิจกรรม 1 : การฝึกอบรมบุคลากรของ
ส านักงานฯ ส าหรับผู้บริหาร 

 กิจกรรม 2 : การฝึกอบรมบุคลากรของ
ส านักงานฯ ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

 กิจกรรม 3 : การฝึกอบรมบุคลากรของ
ส านักงานฯ ในส าหรับบุคลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ศลช. โครงการพัฒนาความรู้และความเช่ียวชาญของ
เจ้าหน้าท่ีส่วนงานสารสนเทศ 

  0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 

ศลช. โครงการพัฒนาความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
แก่ผู้บริหารและบุคลากร 

  0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 

สซ. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า
แก่การลงทุน 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

พัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าท่ีส่วนงาน     

 น าเสนอการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะ 

    

 พิจารณาข้อในการฝึกอบรมและจดัท าบันทึก
เพื่อขออนุมัติเข้าร่วมการอบรม 

    

 เข้าร่วมการอบรมตามรายละเอียดที่ได้รับการ
อนุมัต ิ

    

 ท ารายงานผลการฝึกอบรม     

สสนก. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ าและภมูิอากาศ
แห่งชาติ 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2558 - 2561) 

ความร่วมมืองานวิจัยด้านน้ าในระดับนานาชาต ิ

 System Integration, Proprietary 
Computing and Modeling 

 Real time monitoring, forecasting & 
operating system 
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หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

 Climate Change Adaptation and 
Planning 

    

ถ่ายทอดองค์ความรู้/พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(Capacity Building) 

    

สสนก. โครงการพัฒนาระบบภมูิสารสนเทศน้ าระดับต าบล 
ระยะที่ 3  
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2558 - 2561) 

ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน
ด้านแหล่งน้ า และฝึกอบรมภมูิสารสนเทศ 

50.0000 120.0000 49.9500  

สทน. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT  ฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร ์และ โปรแกรม
ส านักงาน 

0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 

ฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ส าหรับการปฏิบัติงานต่าง 
ๆ  

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 

ฝึกอบรมการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Awareness) 

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้น ICT ของบคุลากร 

หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

  รวม 221.6182 127.0584 124.6000 113.3600 
สป. โครงการจดัหาระบบป้องกันความมั่นคงปลอดภยั

บนเครือข่ายของส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
(ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559) 

จัดหาระบบป้องกันความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย 
ของ สป.วท. ประกอบด้วย 

 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Next 
Generation Firewall)  

 ระบบป้องกันความมั่นคงปลอดภยัเครือข่าย
แบบเสมือน จ านวน 4 Modules 

1.2954    

สป. โครงการจดัหาอุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่าย
แบบไรส้าย เพิ่มเติมส าหรับการปฏิบัติงานภายใต้
ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
(ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559) 

จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย 
(Wireless Access point) และอุปกรณ์ควบคมุระบบ
เครือข่ายไรส้าย (Wireless LAN Controller) 

0.8000    

สป. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย IPv6 จัดหาอุปกรณ์ควบคุม IP Address แบบรวมศูนย์ (IP 
Address Management)  

0.8000    
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หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

สป. โครงการพัฒนาระบบโทรศัพท์แบบ Digital 
Phone  

จัดหาระบบโทรศัพท์แบบ Digital Phone ประกอบด้วย 

 จัดหาโปรแกรมระบบตู้สาขาโทรศพัท์อัตโนมัติ
แบบไอพี (IPPBX System) จ านวน 1 ระบบ 

 โปรแกรมระบบโทรศัพท์ตอบรับโทรศัพท์
อัตโนมัติ (CTI System) จ านวน 1 ระบบ 

 อุปกรณ์วอยซ์เกทเวย์ ส าหรับแปลงสัญญาณ
ดิจิทัลเป็นไอพี ขนาด 1-E1 จ านวน 3 เครื่อง 

 อุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์ ชนิด ไอพีโฟน 
ส าหรับผู้บรหิาร จ านวน 20 เครื่อง (0.0066 
x 20) 

 อุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์ ชนิด ไอพโีฟน 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี  จ านวน 300 เครื่อง ( 
0.003 x 300) 

 อุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์ ชนิด ไอพโีฟน 
ส าหรับโอเปอเรเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 

1.0000    

สป. โครงการจดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทดแทน จัดหาเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอรท์ดแทน 1.2340 3.0000 3.0000 3.0000 

สป. การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารจดัการและบริการข้อมลู
สารสนเทศ 

 จ้างเหมาบริการและบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณเ์ครือข่าย 
ซอฟท์แวร์ประยุกต์เพื่อการบริหารจัดการ
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

6.1000 6.5000 6.5000 6.5000 
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หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

 พัฒนาระบบเครือข่ายภายใน (LAN) และ
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศ รวมทั้งขยายการเช่ือมโยง
เครือข่ายกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

0.8000 1.0000 2.0000 2.0000 

สป. จ้างเหมาปรบัปรุงห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร ์ของ 
สป.วท. (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) 

     

สป. ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานดา้นเครือข่าย 
(จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ) 

  5.0000 10.0000 5.0000 

สป. โครงการจดัหาอุปกรณส์ าหรับห้องประชุม และ
ห้องปฏิบัติการ (war  room) 

  10.0000 5.0000  

วศ. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรกิารจัดการด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการใช้งาน IPv6 0.6300 0.5000 0.5000 - 
การพัฒนา Mobile Applications 0.0000 0.1000 0.1000 0.1000 

ป้องกันการบุกรุก และโจมตรีะบบผ่านเครือข่ายทั้ง
ภายนอกและภายใน 

0.0000 0.0500 0.0500 0.0500 

วิเคราะห์และก าหนดแนวทางการพัฒนาโปรแกรมของ
หน่วยงานภายใต้ข้อก าหนดของ Enterprise 
Architecture 

0.0010 0.0500 0.0500 0.0500 

ปรับปรุงระบบประชุมทางไกล - 1.5000 - - 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน
ของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี  

2.5360 2.6100 3.6500 2.6100 
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หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายของหน่วยงาน 2.0000 - 1.3000 - 

บ ารุงรักษาระบบ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับ
การใช้งาน ICT 

3.19940 6.00000 6.00000 6.00000 

วศ. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูหอ้งปฏิบัติการ 
และกระบวนงานรับรองและทดสอบความช านาญ 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

ปรับปรุงระบบรับรองความสามารถของห้อง ปฏิบัติการ
ตามแนวทาง EA 

0.2000 0.2000 0.1500 0.1000 

ปรับปรุงระบบบริหารงานทดสอบความช านาญของ
ห้องปฏิบัติการ ตามแนวทาง EA 

0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 

ปส. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การก ากับดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และ
รังส ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ 
(ระยะเวลาดาเนนโครงการ: 2559 - 2562) 

โครงการศูนย์เฝา้ระวังทางรังสีในสิง่แวดล้อมแห่ง
อาเซียน ระยะที ่1 (2559-2561) : ศูนย์ข้อมูลทางรังสี
ในสิ่งแวดล้อมแห่งอาเซยีน 

2.4165       

โครงการการป้องกันและแกไ้ขการแพร่กระจายของไวรัส
คอมพิวเตอร์ ของ ปส. 

0.3500       

โครงการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ 
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

0.6000       

โครงการพัฒนาระบบก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร ์

0.5500       

โครงการเสรมิสร้างศักยภาพการบริหารจดัการเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี

0.2750       

โครงการปรัยปรุงเสถียรภาพในการให้บริการระบบ  
e-License/NSW 

  6.0000     
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 
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วว. บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2549 - 2568) 

  2.9240 22.0000 22.0000 22.0000 

พว. ระบบบรหิารสินทรัพย์ถาวร (NSTDA Assets 
Management System : NAMS) 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2556 - 2557) 

พัฒนาส่วน Preventive Maintenance และส่วน
จัดการสต๊อกอะไหล ่

    

พว. ระบบบรหิารจดัการโครงการ สวทช. (myProject) 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2555 - 2558) 

พัฒนาส่วนติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า
โครงการ 

    

พว. ระบบบรหิารจดัการการตลาดเชิงวิเคราะห์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา (MIP) ระยะที่ 2 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2557 - 2558) 

พัฒนาส่วน Smart Index และบรหิารสญัญาของระบบ 
MIP ระยะที่ 1 

    

พว. การศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการอุปกรณ์
พกพาเพื่อความมั่นคงปลอดภัย (Mobile Device 
Security Management) 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2557 - 2558) 

พัฒนาระบบ MDM ที่รองรับ iOS และ Andriod     

พว. การพัฒนาระบบงานขายและการบริการ 
(mySales) 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2558 - 2559) 

พัฒนาระบบ MySales 0.2440    

จัดอบรมการใช้งาน     

พว. ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ์
(NetLog) 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2557 - 2558) 

พัฒนาระบบ NetLog 0.3700    

จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Log     
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

พว. พัฒนาระบบ ICT เพื่อใช้งานภายในหน่วยงาน  พัฒนาระบบจัดเกบ็และบริหารสญัญา 
(myContract)(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2558 - 
2559) 

10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 

พว. โครงการเปลี่ยนบตัรพนักงาน ปรับปรุงตดิตั้งระบบเครื่องรดูบัตรใหม่ และปรบัเพิ่มจดุ
บริการเครื่องบันทึกเวลา 

2.7000    

พว. โครงการจดัหาระบบ Monitoring จัดหาระบบ Monitoring ระดับ Server และระดับ 
Network 

1.5000    

พว. ปรับปรุงศูนย์ข้อมลู สวทช. (NSTDA Data 
Center) ระยะที่ 2 

จัดอบรมด้าน IT Security ให้กับบุคลากร ICT 35.0000    

สนช. โครงการพัฒนาและปรบัปรุงบริการด้านระบบ
สารสนเทศและซอฟต์แวร ์
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

แผนงานพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และการบริหารจัดการองค์กร 

3.0000 2.8000 1.6000 1.6000 

สนช. โครงการลงทุนและพัฒนาบริการด้านระบบ
เครือข่ายและฮาร์ดแวร ์
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

แผนงานลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดา้นสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงานและการบริหารจดัการองค์กร 

4.0000 4.5000 4.5000 4.5000 

แผนงานลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดา้นสารสนเทศส าหรับ
อุทยานนวัตกรรมแห่งชาต ิ

6.0000 2.0000 2.0000 2.0000 

สทอภ. เช่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ปี 2558 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2558 - 2560) 

เช่า Notebook     

เช่าเครื่องพิมพ์ขาว-ด า     

สทอภ. ระบบสถานดีาวเทียมรายละเอียดปานกลาง 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2557 - 2558) 

ออกแบบระบบ 
ติดตั้ง ฝึกอบรม และส่งมอบระบบ 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

สทอภ โครงการระบบ GI Portal เพื่อการบริการแผนท่ี 
Online 

 ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วรแ์ละการ 

 พัฒนาระบบ 

 จัดหาซอฟต์แวร์ Platform การให้บริการและ
บริการจดัการระบบ GI (Geographic 
Information) Portal และพัฒนาเครื่องมือเพื่อ
สนับสนุนการใช้งานแบบ Online ภายใต้ 
Platform ที่จัดหา ส าหรับงานเผยแพร่ข้อมูลแผน
ที่ผ่านอินเทอร์เน็ตส าหรับหน่วยประมวลผลไม่น้อย
กว่า  8 Cores Processors 

 จัดหาระบบบริการข้อมูลภาพแผนที่ (Base map) 
แบบให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 จัดหาระบบจักรกลเสมือน (Virtualizes) ส าหรับ
การประมวลผลข้อมลูภมูิสารสนเทศเพื่อการบริการ
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อให้บริการแบบ
Virtualization สามารถขยายประสิทธิภาพการ
ท างานได้โดยการเพิ่มจ านวนเครื่องเข้าไปในระบบ
ได ้

 5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้งระบบ 
Cluster File System ที่ สทอภ. ใช้งานอยู่   โดย
ติดตั้งบน Rack มาตรฐาน 19 นิ้ว 

22.0000    
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 
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 อุปกรณ์สวิทช์แบบ SAN  

 อุปกรณ์ Network switch ส าหรบัเชื่อมต่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย Data Nodes 

 Rack 19 นิ้ว ขนาด 42U 

 ระบบปฏิบตัิการ Windows Server Data Center 
2012 R2 64 bit 

สทอภ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักของ สทอภ. ติดตั้งอุปกรณ์ที่ส านักงานฯ แจ้งวฒันะ และบางเขน 
ประกอบด้วย 

 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก (Core Switch)  

 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบท่ี 1  

 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบท่ี 2  

 (ติดตั้งท่ีบางเขน)   

 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบท่ี 3  

 (ติดตั้งท่ีบางเขน)  

 อุปกรณ์ควบคมุการท างานของระบบไรส้ายแบบท่ี 
1 

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรส้าย แบบท่ี 1  

 อุปกรณ์เก็บข้อมลูจราจรคอมพิวเตอร์   

 อุปกรณ์ Load Balance Switch  

 อุปกรณ์ระบบ DNS   

20.2400    
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 
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 ชุดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ แบบหลายจุด   

 งานเดินสายสัญญาณ UTP 

 ติดตั้งอุปกรณ์ที่ส านักงานฯ ศรีราชา และ
ลาดกระบัง ประกอบด้วย 

 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก10 GB  

 (10 GB Core Switch)  

 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบท่ี 4  

 (ติดตั้งท่ีลาดกระบัง)   

 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบท่ี 5  

 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบท่ี 6  

 อุปกรณ์ควบคมุการท างานของระบบไรส้ายแบบท่ี 
2   

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรส้าย แบบท่ี 2  

 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall  

 ชุดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ แบบหลายจุด   

 อุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายระบบ Network 
Management System Software บริหารจดัการ
เครือข่าย 

 ตู้ Wall Rack 6 U 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 
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 งานเดินสายสัญญาณชนิดสายใยแก้วน าแสง  

 งานเดินสายสัญญาณ UTP  

 การพัฒนาระบบการตรวจสอบสิทธิ์ผู้เข้าใช้งาน
ระบบเครือข่าย 

สทอภ โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ส าหรับการจัดท าระบบเก็บ 
แสดงผล และให้บริการข้อมลู 

1. อุปกรณ์จัดเกบ็ข้อมูลภายนอก (External Storage) 
แบบ Fiber Channel 
2. เครื่องบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ชนิดเบลด Blade Enclosure/Chassis 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิดเบลด Blade Server 
เพื่อการสร้างคอมพิวเตอรเ์สมือน 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิดเบลด Blade Server 
เพื่อจัดการคอมพิวเตอร์เสมือน 
5. โปรแกรมจดัการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 
6. อุปกรณ์ SAN Switch 
7. อุปกรณ์ Gigabit Switch 
8. จอแสดงผล และ IP-KVM Switch 

13.3120    

สทอภ จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบ
วิเคราะห์และประมวลผลวงโคจรดาวเทียม ระยะที่ 
4 (EMERALD Phase 4) 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation 
2. จอคอมพิวเตอร์ Touch screen 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
5. จอแสดงผล Graphic 

0.5360    
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 
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6. เครื่องพิมพ์เอกสาร 
7. โปรแกรมป้องกันไวรัสส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร ์

สทอภ จัดซื้อเครื่องพิมพ์สีระบบ Laser เครื่องพิมพ์และ
เครื่องสแกนเนอร์แบบพกพา 

1. เครื่องพิมพ์สีระบบ Laser 
2. เครื่องพิมพ์เอกสารแบบพกพา 
3. เครื่องสแกนเอกสารแบบพกพา 

0.0730    

สวทน. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อสนับสนุนให้
การด าเนินงานของ สวทน. สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของภารกิจตามแผนงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

แผนงานด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไอซีที
ขององค์กร 

 กิจกรรม 1 : การจดัหาระบบทดแทน การ
พัฒนาและการปรับปรุง 

 กิจกรรม 2 : การบ ารุงรักษาและพฒันา
ประสิทธิภาพการเช่ือมโยงเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ (Internet leased line) 

 กิจกรรม 3 : การบ ารุงรักษาและพฒันาด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบไอซีที 
(Management Service ) 

 กิจกรรม 4 :  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์
สนับสนุนงานด้านไอซีทีขององค์กรให้เพียงพอ
เหมาะสม (Mail Server), เช่า computer 

12.0500 7.8000 7.8000 12.0500 

สวทน. แผนงานด้านการพัฒนาปรับปรุงระบบไอซีทีเพื่อ
การบริหารงานภายในองค์กร 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

การพัฒนาระบบสนับสนุนการบรหิารและประสานงาน
โครงการ และการติดตามประเมินผลตามตัวช้ีวัด (PM-
KPI) 

0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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งบประมาณ (ลา้นบาท) 
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 กิจกรรม 1 : การพัฒนาระบบสนบัสนุนการ
บริหารและประสานงานของโครงการ ติดตาม
ประเมินผลตามตัวช้ีวัด (PM-KPI) 

  การพัฒนาระบบบริหารจัดการการด าเนินงานดา้น 
Back Office 

 กิจกรรม 1 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ
องค์กร (ERP Phase 2) 

1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 

ศลช. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานให้ทันสมัย       

ศลช. โครงการศูนย์ประสานงาน TCELS Hotline       

ศลช. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 

      

ศลช. โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์
ประกอบ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ     

ศลช. โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์และวัสดคุอมพิวเตอร ์ จัดซื้อครภุัณฑ ์และวสัดุคอมพิวเตอร์  1.0000 1.0000 1.0000 

ศลช. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย 
(Core Switch, Access Switch and Wireless) 

    0.5000  

ศลช. โครงการจดัซื้ออุปกรณ์จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร ์ตาม พรบ. ว่าด้วยการ
กระท าผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ป ี2550 

จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บและวเิคราะห์ข้อมูลจารจรทาง
คอมพิวเตอร์ ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระท าความผดิ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 

2    
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ศลช. โครงการจดัซื้อระบบสนับสนุนด้านความปลอดภัย
การใช้งานระบบเครือข่าย(NAC Appliance) 

จัดซื้อระบบสนับสนุนด้านความปลอดภัยการใช้งาน
ระบบเครือข่าย (NAC Appliance) 

1.5    

ศลช. โครงการจดัซื้อระบบบริหารจัดการเครือข่าย 
(DNS, DHCP, IP Address Management) 

โครงการจดัซื้อระบบบริหารจัดการเครือข่าย (DNS 
DHCP IP Address Management) 

1    

ศลช. โครงการจดัซื้อรักษาความปลอดภยั E-mail 
Security Gateway 

จัดซื้อรักษาความปลอดภัย (E-mail Security 
Gateway) 

1    

ศลช. โครงการจดัซื้อเครื่องแม่ข่ายและอปุกรณ์ประกอบ
ส าหรับอาคารหุ่นยนต์ทางการแพทย์ช้ันสูง 

จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบส าหรับอาคาร
หุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง 

  5  

ศลช. โครงการจดัซื้อเครื่องแม่ข่ายและอปุกรณ์ประกอบ
ส าหรับอาคารเซลล์และยีนส์บ าบดั 

จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบส าหรับอาคาร
เซลล์และยีนส์บ าบัด 

  2.2  

ศลช. โครงการจดัซื้อเครื่องแม่ข่ายและอปุกรณ์ประกอบ
ของ ศลช. เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ 

จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบของ ศลช. เพื่อ
ทดแทนของเดิมที่หมดอาย ุ

    

ศลช. โครงการตรวจสอบและปรับปรุงสายสัญญาณ ตรวจสอบและปรับปรุงสายสญัญาณ   0.5  

ศลช. โครงการจดัหาระบบประชุมทางไกลระหวา่ง
หน่วยงาน (ศลช. หุ่นยนต์ฯ และ เซลล์และยีนส์
บ าบัด 

จัดหาระบบประชุมทางไกลระหว่างหน่วยงาน (ศลช.) 
หุ่นยนต์ฯ และเซลล์ และยีนส์บ าบัด 

   2 

ศลช. โครงการเช่าวงจรสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เช่าวงจรสัญญาณอินเทอร์เนต็ความเร็วสูง 0.35 0.35 0.35 0.35 

ศลช. โครงการต่ออายุ Anti-Virus, Anti-Spam และ 
Domain Nam 

ต่ออาย ุAnti-Virus, Anti-Spam และ Domain Name 0.1 0.1 0.1 0.1 
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หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
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ศลช. โครงการบ ารุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายและอุปกรณ์ประกอบ(Contact Center, 
Data Center, CCTV, Access Control ) 

บ ารุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
ประกอบ (Contact Center, Data Center, CCTV, 
Access Control) 

 1.4 1.4 1.5 

ศลช. โครงการจดัซื้อระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
หน่วยงาน (ADTEC) 

จัดซื้อระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน 
(ADTEC) 

1.5    

สซ. บ ารุงรักษาและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับ
การด าเนินงานให้มปีระสิทธิภาพ 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

จัดซื้อ/จดัหาครุภณัฑ์และวัสดุเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 6.2584   

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายและการสื่อสาร     

 จัดหาบริการเช่าโครงข่ายและการเชื่อมต่อ 
Internet  

1.0000    

 จัดจ้างเดินสายไฟเบอรเ์ชื่อมโยงเครือข่าย
เพิ่มเตมิ  

    

 จัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์กระจายสญัญาณแบบไร้
สายเพิ่มเติม 

 0.6000   

 จ้างเหมาตรวจสอบและซ่อม Outlet ต่างๆ 
ภายในอาคารสิรินธรวิชโชธัย  

    

 พัฒนาระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย      

 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ ์
กระจายสัญญาณหลัก  
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บริการและบ ารุงรักษาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ด้านเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร  

    

 ตรวจสอบและแกไ้ขเครื่องลูกข่ายตามการร้อง
ขอของผู้ใช้ 

    

 ตรวจสอบและแกไ้ขโทรศัพท์ตามการร้องขอ
ของผู้ใช้  

    

 ให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณต์ามการร้อง
ขอ 

    

 พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล (Data Storage)  2.1000   

รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศและเครือข่าย  

    

 จัดหา Software ป้องกันไวรัส  0.2100   

 ท ารายงานปริมาณไวรสัและการแก้ไขเป็นราย
เดือน  

    

 ท าการส ารองข้อมูลเครื่องแม่ข่ายเดือนละ  1 ครั้ง     

 บ ารุงรักษาเครื่องแม่ข่ายก่อนเสยี     

 Security Monitoring Service (Next 
Generation Firewall Appliance)  

    

พัฒนาระบบเพื่อรองรับ พ ร บ . คอมพิวเตอร์ 2550  0.4140    
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 จัดหาผูร้ับจ้างจัดเก็บข้อมูล ตาม พรบ. 
คอมพิวเตอร์ 2550 

    

 ส่ง Hard disk เพื่อส ารองข้อมูลทีจ่ัดเก็บตาม 
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 

    

 ท าการตรวจสอบการใช้งานเครือข่าย     

บ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือขา่ย firewall   0.7000 0.7000 

 ควบคุมการบ ารุงรักษาระบบเชิงปอ้งกันจากผู้
ให้บริการ 

    

 ตรวจสอบระบบและท าการปรับแต่ง Policy 
เพื่อการรักษาความปลอดภัยและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย 

    

 ท าการส ารองข้อมูลเดือนละ  1 ครั้ง     

ปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ     

 พัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนกิส์ส ารอง     

 ปรับปรุงและตรวจสอบ Alias     

ปรับปรุง DNS Server ให้ร้องรับการท างาน IPV6     

บ ารุงรักษาซอฟแวร์ในการพัฒนาระบบควบคมุ     

 ต่อสัญญาบ ารุงรักษาซอฟแวร์ในการพัฒนา
ระบบควบคมุ 
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บ ารุงรักษาซอฟแวร์ในการพัฒนาและท า 
Optimization ส าหรับงานออกแบบ 

    

 ต่อสัญญาบ ารุงรักษาซอฟแวร์ในการพัฒนา
และ Optimization ส าหรับงานออกแบบ 

    

 ท าการปรับปรุงและแกไ้ขระบบเพือ่ให้
สามารถให้บริการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

    

บ ารุงรักษาโปรแกรมในการพัฒนาช้ินส่วนเชิงกล     

 ต่อสัญญาบ ารุงรักษาโปรแกรมในการพัฒนา
ช้ินส่วนเชิงกล 

    

 ท าการปรับปรุงและแกไ้ขระบบเพือ่ให้
สามารถให้บริการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

    

พัฒนาระบบเครื่องแม่ข่ายบางส่วนในลักษณะ Cloud     

 จัดหาบริการ Cloud     

 ท าการติดตั้งระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องแม่
ข่าย 

    

 ท าการโอนย้ายข้อมลูจากเครื่องแม่ข่ายเดมิ
และทดสอบการใช้งาน 

    

 ปรับปรุงแก้ไขการท างานตามของความ
ต้องการของผู้ใช้ 
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สซ. บ ารุงรักษาและพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการการปฏิบัติงาน และ
การให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

ดูแลและบ ารุงรักษาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ( e-
oofice) 

 ต่อสัญญาบ ารุงรักษาระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ e-office 

 ปรับปรุงและแก้ไขระบบ 

    

พัฒนาระบบบริหารและตดิตามโครงการ 

 ท าการปรับปรุงและแกไ้ขระบบ 

 ให้ค าแนะน าและสอนการใช้งานระบบให้
ผู้ใช้งาน 

    

บ ารุงรักษาระบบบัญชีการเงิน 

 ต่อสัญญาบ ารุงรักษาระบบบัญชีการเงิน 

 ปรับปรุงและแก้ไขระบบ 

    

บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศงานทรัพยากรณ์มนุษย ์

 ต่อสัญญาบ ารุงรักษาระบบทรัพยากรมนุษย ์

 ปรับปรุงและแก้ไขระบบ 
 

    

การพัฒนาระบบสารสนแทศเพื่อผูบ้ริหารระดับสูง 

 ท าการพัฒนาระบบ ปรับปรุงและแก้ไขระบบ 

 ให้ค าแนะน าและสอนการใช้งานระบบให้
ผู้ใช้งาน 
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สซ. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมและบรูณาการ
ในทุกระดับ 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

พัฒนาเว็บไซต์ (Web Site) และระบบสารสนเทศเพื่อ
การขอใช้บริการแสงซินโครตรอน 

    

 ท าการปรับปรุงและแกไ้ขระบบเพือ่ให้
สามารถให้บริการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

    

 ให้ค าแนะน าและสอนการใช้งานระบบให้กับ
ผู้ใช้งาน 

    

 จัดหาซอฟแวร์ในการออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ Adobe CS6 

0.3000    

บ ารุงระบบฐานข้อมลูห้องสมุด     

 ตอ่สัญญาบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลห้องสมดุ     

 ปรับปรุงและแก้ไขระบบเพื่อให้สามารถ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

สซ. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดท าข้อก าหนดในการจดัจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

    

  ด าเนินการจัดซื้อจดัหาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
ตามกระบวนการพัสด ุ

2.8000    

  วิเคราะหร์ะบบการท างานในปัจจบุันพร้อมเสนอแนว
ทางการปรับปรุงระบบโดยผูร้ับจ้าง 

 วิเคราะหร์ะบบการท างานในปัจจบุัน 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

 ออกแบบระบบให้สอดคล้องกับระบบการ
ท างานและเชื่อมโยงข้อมลูเข้าด้วยกัน 

 เสนอแนวทางการปรับปรุงระบบที่เหมาะสม 

  พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อใช้แทนระบบงานเดิม 

 ออกแบบการท างานและหน้าจอตา่งๆ ของ
ระบบอย่างละเอียด 

 แก้ไขและลงนามยืนยันการออกแบบ 

 พัฒนาระบบ 

 ติดตั้งและทดสอบระบบ 

    

มว. โครงการจดัหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทดแทนอุปกรณ์เก่า (เกิน 5 ปี) 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2558 - 2558) 

จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทดแทนอุปกรณเ์ก่า 
(เกิน 5 ปี) 
[ยังไม่ได้รับงบประมาณ] 

    

มว. โครงการจดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศส าหรับสนับสนุนการพัฒนาระบบ
มาตรวิทยาส าหรับ ปี 2558 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2558 - 2558) 

จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศ
ส าหรับสนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรวิทยาส าหรับ ปี 
2558 
[ยังไม่ได้รับงบประมาณ] 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

มว. โครงการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย (Server) 
และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์(Switch) พร้อม
อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครือข่ายทดแทนอุปกรณ์
เก่า (เกิน 5 ปี) 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2559 

โครงการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย (Server) และ
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์(Switch) พร้อมอุปกรณ์
ตรวจสอบระบบเครือข่ายทดแทนอุปกรณ์เก่า (เกิน 5 ปี) 

4.6679    

มว. บ ารุงรักษา ปรับปรุงระบบเครือข่าย และเครื่องแม่
ข่าย 

 บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย 

 บ ารุงรักษาเครื่องแม่ข่าย 

 ค่าบริการ Internet 

 ค่าเช่าเครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย 

 ปรับปรุงระบบเครือข่าย เพิ่มระบบรักษาความ
ปลอดภัย 

 จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง, สื่อส ารองข้อมูล 

4.8000 8.2700 10.3000 11.3000 

มว. บ ารุงรักษา Software และระบบสนับสนุน  ต่อสัญญาบ ารุงรักษา Software 

 บ ารุงรักษาระบบงานใหม่ ในอาคารมาตรวิทยาเคม ี

1.5000 2.5600 4.6000 5.6000 

มว. เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับพนกังาน เช่าเครื่อง PC พร้อม Software พื้นฐาน 3.0000 3.5000 3.5000 4.6000 

มว. จัดหา Software เฉพาะทาง   0.0000 0.1500 0.8000 1.5000 

สดร. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาระบบคอมพิวเตอร ์ 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 

จัดหาระบบระบบป้องกันและเช่ือมโยงเครือข่าย 3.0000 0.3000 0.3000  

จัดหาระบบส ารองข้อมูล 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 



 

 
  

แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2562       53 
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หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

จัดหาระบบห้องจัดเก็บคอมพิวเตอร์ท าหน้าท่ีแม่ข่าย 10.0000    

พัฒนาระบบบริหารจดัการ ( MIS ) 0.5000 0.5000   

สดร. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาระบบคอมพิวเตอร ์ 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 

จัดหาระบบเครือข่ายและระบบปอ้งกัน 3.0000 0.3000 0.3000 0.3000 

จัดหาระบบส ารองข้อมูล 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

จัดหาระบบห้องจัดเก็บคอมพิวเตอร์ท าหน้าท่ีแม่ข่าย 10.0000 0.2000 0.2000 0.2000 

สดร. พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอรส์มรรถนะสูง ส าหรับงาน
ด้านดาราศาสตร ์

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ HPC 7.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

จัดหาระบบส ารองข้อมูล 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 

อพ. พัฒนาโปรแกรมระบบให้บริการผา่นเว็บไซต ์ การพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิาร
จัดการเว็บไซต์ อพวช. เพื่อการสื่อสารองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์แก่สังคม 

2.000 1.000   

การพัฒนาสื่อดิจติอลเพื่อน าเสนอแบบ online 1.000 1.000 1.000 1.000 

พัฒนา Application ให้บริการระบบ Mobile device 1.000 1.000 1.000 1.000 

อพ. พัฒนาสื่อในนิทรรศการเพื่อส่งเสรมิการเรียนรูผ้่าน
สารสนเทศ 

 การพัฒนา Application บน Tablet 0.300 0.300 0.300 0.300 
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หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

สทน. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(Executive Service)  

สรุปข้อมลูที่ควรรวบรวมไว้ท่ีส่วนกลาง      

รวบรวมตดิตามผลตามหัวข้อที่ก าหนดเก็บข้อมลู
เปรียบเทยีบย้อนหลัง 2 ปี 

    

รวบรวมตดิตามผลตามหัวข้อที่ก าหนดเริม่เก็บข้อมลู
เพิ่มเตมิที่ไดร้ับแจ้ง 

    

ศึกษาและจดัท ากระบวนการ EA (รอง บริหาร 
ฝึกอบรม/อบรมภายนอก) 

    

การออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ, EA      

พิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและวางแผนโครงการ      

การจัดหาระบบซอฟท์แวร์ หรือ พัฒนาระบบส านักงาน
เพิ่มเตมิ (ระบบจดัเก็บฐานข้อมลูเครื่องมือ เครื่องจักร 
การซ่อมบ ารุงระบบการเบิกจ่ายคอมพิวเตอร์ วัสดุ 
สารเคม ี การซ่อมบ ารุง) 

    

สทน. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงานภายใน (Internal Service) 

พัฒนาระบบ ICT Help Desk     

พัฒนาระบบบูรณาการงบประมาณ บัญชี การเงินและ
บริการอิเล็กทรอนิกส ์

    

พัฒนาระบบงานภายใน (ปฏิทินตารางนัดหมาย, การ
จองห้องประชุม, ระบบการจองรถยนต์) 

    

พัฒนาระบบรายงานข้อมูลส าหรับการตรวจสอบภายใน     
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หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

พัฒนาระบบงานทรัพยกรบคุคล (HRMS)     

พัฒนาระบบการประชุมไร้กระดาษ (Paperless 
meeting) 

    

พัฒนาระบบ E-service     

สทน. โครงการพัฒนาความรู้ดา้นนิวเคลยีร์และรังสผี่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Knowledge service) 

พัฒนาระบบ KM ให้ทันสมัย     
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 การบรูณาการระบบ ICT และฐานขอ้มลูอยา่งมเีอกภาพ เพือ่สนบัสนนุการด าเนนิงานตามพนัธกจิของกระทรวง 

หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

  รวม 91.5173 73.7773 62.4569 28.4558 
สป. การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการบริหารจดัการและบริการข้อมลู
สารสนเทศ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ Back office, Front office 
และพัฒนาช่องทางการให้บริการงานบริการของ
หน่วยงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสนับสนุนการแลกเปลีย่นข้อมูล
ระหว่างภาครัฐ 

3.5400 3.0000 3.0000 3.0000 

วศ. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูหอ้งปฏิบัติการ 
และกระบวนงานรับรองและทดสอบความช านาญ 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

ส ารวจข้อมลู และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลห้อง 
ปฏิบัติการของประเทศ  

 0.1000 - - 

บูรณาการข้อมูลห้องปฏิบัติการของประเทศ  0.2500 0.2500 0.2500 

วศ. โครงการยกระดับการให้บริการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2558 - 2561) 

เพิ่มจ านวนระบบท่ีให้บริการผ่าน e-Service และ
ช่องทางการรับช าระค่าธรรมเนียมการให้บริการ 

0.1500 0.2500 0.2500 0.2500 

ส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการ e-Service ของ
หน่วยงาน 

 0.0500 0.0500 0.0500 

บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัด  0.2000 0.2000 0.2000 

พัฒนา Digital Content ของกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงาน เพื่อเผยแพรผ่ลการด าเนินงาน  

 0.5000 0.5000 0.5000 

การท างานร่วมกันระหว่างบุคลากรของหน่วยงานใน
สังกัด 

 0.1500 0.1500 0.1500 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

วศ. โครงการบรูณาการฐานข้อมลูการวิจัยพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2560 - 2562) 

ส่งเสริมการใช้ ICT ในการบริหารจัดการงานวิจัยของ
หน่วยงาน 

0.0000 0.2500 0.0500 0.0500 

บูรณาการข้อมูลของระบบบริหารงานวิจัยกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง 

0.0000 0.2500 0.1500 0.1000 

ส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริหารจัดการงานวิจัย - - 0.0500 0.0500 

จัดท า Multimedia Content เพือ่เผยแพร่งานวิจัย 0.0000 0.4500 0.4500 0.4500 

วศ. โครงการพัฒนาความรู้ดา้น ว&ท  ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

พัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบของ e-Learning 0.2300 1.4300 1.5300 1.7300 

สร้างเครือข่ายห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส ์ 0.2810 0.3000 0.3000 0.3000 

บูรณาการข้อมูลการใช้งานระบบฐานข้อมูลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

0.0000 0.3000 0.3000 0.3000 

ผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีส าหรับการใช้ในชีวิตประจ าวันผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ และ Cloud 

0.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

บูรณาการระบบบริหารจดัการงานฝึกอบรมร่วมกับ
หน่วยงานท่ีมีภาระกิจด้านเดียวกนั  

0.0000 0.1500 0.1000 0.0500 

วว. จัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี (ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2549 - 
2568) 

พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมลูดา้นวทน. ของ วว. 0.7100 1.2864 1.3507 1.4183 

วว. ข้อมูลข้อสนเทศด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2549 - 2568) 

พัฒนา/ปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ วว. 0.3225 0.7509 0.8262 0.8575 
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พว. ระบบสารสนเทศบรหิารงบประมาณ การเงินบัญชี 
และพัสดุ เวอร์ช่ัน 2 (myPABI) 

พัฒนาระบบ ERP ประกอบด้วยโมดูลการเงินบัญชีและ
บัญชีบริหารต้นทุน, บริหารงบประมาณ, จัดซื้อจดัจ้าง
และบรหิารวสัดุคงคลัง และส่วน interfaces เชื่อมโยง
การท างานกับระบบอื่น 

10.7000 9.3000   

พว. พัฒนาระบบ ICT เพื่อใช้งานภายในหน่วยงาน ท า Awareness test (Pen test) 2 ครั้ง 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 

สนช. โครงการพัฒนาและปรบัปรุงบริการด้านระบบ
สารสนเทศและซอฟต์แวร ์
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการภาคประชาชน 

1.2000 1.0000 0.4000 0.4000 

สทอภ. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบสืบค้น
และบริการข้อมลูภูมสิารสนเทศ  เพื่อการพัฒนา
และบรหิารจดัการประเทศ 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2557 - 2558) 

 ประสานส่งเสริม และตดิตามผลการเชื่อมโยงช้ัน
แผนที่ของหน่วยงานเจ้าภาพหลัก FGDS และ
ศูนย์ภูมภิาคฯ 

 ให้บริการชั้นพื้นที่ FGDS แบบ WMS ออนไลน์ เพื่อ
ใช้ในการบริหารจดัการระดับจังหวัด/พื้นที่ 

 ประสานหน่วยงานให้มีการจัดท าช้ันแผนที่ภูมิ
สารสนเทศและระบบค าอธิบายขอ้มูล (metadata) 
ตามข้อก าหนดมาตรฐาน FGDS และ ISO211 

 พัฒนาแนวทางการเช่ือมโยงระบบช้ันแผนที่ภูมิ
สารสนเทศ และค าอธิบายข้อมลู(metadata) จาก
หน่วยงานต่างๆ  
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 ประสานและให้การสนบัสนุนการจัดท าข้อมูลและ
แผนที่พร้อมภาพมิพ์สนับสนุนภารกิจตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

 น าเข้าข้อมูลที่มีการปรับปรุงเปลีย่นแปลงและดูแล
รุงรักษาระบบ ThaiSDI ให้มีความพร้อมในการ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบฯ 
สวทน. ยกระดับการบูรณาการระบบงานด้านสารสนเทศ 

เพื่อการจัดการองค์ความรู้ และการพัฒนา
คลังข้อมูลที่สอดรับกับการพัฒนา และการ
ให้บริการด้าน วทน. 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

แผนงาน 3.1 แผนงานด้านการพฒันาระบบฐานข้อมลู
เพื่อรองรับการบรูณาการข้อมูล 

    

 โครงการที่ 3.1.1  การศึกษาและจัดท าดัชนีช้ี
วัดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศ 

o กิจกรรม 1  : ฐานข้อมูลการวิจัยและ
พัฒนา 

o กิจกรรม 2  : เช่ือมโยงฐานข้อมลู
ก าลังคนด้าน วท. 

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 โครงการที่ 3.1.2  การจัดท าคลังข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมลูสถานการณ์
ด้าน วทน. ของประเทศ 

o กิจกรรม 1 : คลังข้อมลู วทน. 

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
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o กิจกรรม 2:  ระบบข้อมูลภูมิ
สารสนเทศด้าน วทน. 

o กิจกรรม 3 : เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมลู 
วทน. 

 โครงการที่ 3.1.3 การพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
แผนวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ 

o กิจกรรม 1 : การพัฒนาระบบ
วิเคราะหเ์ชิงสถิติเพื่อใช้ในการ
บริหารวางแผนตัดสินใจ 

1.1000 1.2500 1.7500 1.2500 

 โครงการที่ 3.2.2 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการดา้นเครือข่ายความร่วมมือระดับองค์กร
และการเชื่อมโยงข้อมลู วทน. 

o กิจกรรม 1 : การพัฒนาระบบ
ห้องสมุดนวัตกรรม 

o กิจกรรม 2 : การพัฒนาระบบ
สารสนเทศองค์ความรู้ สวทน. (STI-
Contact , STI-Knowledge) 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 

ศลช. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูหอ้งปฎิบัติการ       
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ศลช. โครงการพัฒนาระบบ E-Office  ระยะที่ 2 (ระบบ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส,์ , ระบบการเงิน
อิเล็กทรอนิกส,์ ระบบบญัชีอิเล็กทรอนิกส,์ ระบบ
บริหารและวัดผลสัมฤทธ์ิโครงการ, ระบบพัสดุ
อิเล็กทรอนิกสร์ะบบบุคลากรอเิลก็ทรอนิกส์) 

ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส,์ระบบบรหิารวัด
ผลสัมฤทธ์ิ (KPI)โครงการอิเล็กทรอนิกส์,ระบบพัสด,ุ การ
เงิน,บัญช ี

4.0000 3.0000   

ศลช. โครงการพัฒนาฐานข้อมลูยาหมดสิทธิบัตร ปรับปรุงฐานข้อมูลยาหมดสิทธิบัตร 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

ศลช. โครงการพัฒนาระบบจดัการองค์ความรู้ใน
หน่วยงาน 

พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ในหน่วยงาน  0.5000   

ศลช. โครงการบ ารุงรักษาซอฟแวร์ในส านักงาน บ ารุงรักษาซอฟแวร์ในส านักงาน  0.1000 0.1000 0.1000 

ศลช. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต ์ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต ์  0.5000   

ศลช. โครงการพัฒนาฐานข้อมลูผู้ประกอบการและ
ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย ์

พัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูลเครอืข่ายของ ศลช. 
(contact list) 

  0.5  

ศลช. โครงการพัฒนาระบบงานจัดเก็บขอ้มูลเครือข่าย
ของ ศลช. (contact list) 

พัฒนาระบบจับคู่ธรุกิจ   0.5  

ศลช. โครงการพัฒนาระบบจับคู่ธรุกิจ พัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูลผลติภัณฑ์และผลงาน   0.5  

ศลช. โครงการพัฒนาระบบงานจัดเก็บขอ้มูลผลิตภัณฑ์
และผลงาน 

พัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูลรูปภาพ   0.5  

ศลช. โครงการพัฒนาระบบงานจัดเก็บขอ้มูลรูปภาพ พัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูลสิทธิบัตร   0.5  
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ศลช. โครงการพัฒนาระบบงานจัดเก็บขอ้มูลสิทธิบัตร พัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูลเครอืข่ายของ ศลช. 
(contact list) 

  0.5  

มว. ปรับปรุงระบบงานภายใน  ปรับปรุงระบบการเงิน และระบบบริหารบุคลากร 

 ระบบ Data warehouse 

 ระบบให้บริการลูกค้า แบบบูรณาการฐานข้อมูล 

 ปรับปรุงเว็บไซตส์ถาบัน 

 0.3600 0.1000 0.9000 

สดร. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบบริหารจดัการ ( MIS ) 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 

สสนก. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ าและภมูิอากาศ
แห่งชาติ 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2558 - 2561) 

ระบบคลังข้อมูล 

 เพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมลูเพื่อให้ระบบ
แบบจ าลองมีความแม่นย าและพรอ้มใช้งานใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

 พัฒนาระบบบัญชีข้อมลู ระบบเชื่อมโยง และ
ให้บริการข้อมลูระหว่างหน่วยงาน 

53.9238 32.0000 32.0000  

ระบบวิเคราะห์และบริหาร 

 พัฒนาระบบแบบจ าลองเพื่อวิเคราะห์การไหล
ของน้ าและเชื่อมโยงข้อมลูอัตโนมตัิ 

 พัฒนาระบบการคาดการณส์ภาพอากาศและ
การเปลีย่นแปลงภมูิอากาศ 
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สสนก. โครงการพัฒนาระบบภมูิสารสนเทศน้ าระดับต าบล 
ระยะที่ 3  
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2558 - 2561) 

จัดท าแผนที่แหล่งน้ าระดับต าบลส าหรับ อบต. (4000 
ต าบล)     
น าเข้าข้อมูลบนระบบ Internet GIS-MIS และแสดงผล
ข้อมูลรายจังหวัดแบบรายงานสถติิและแผนท่ี     

ติดตั้งอุปกรณ์ตดิตามสถานการณน์้ าอัตโนมัติ (Media 
Box) ในพื้นที่ต าบลน าร่อง     

อพ. พัฒนาระบบฐานข้อมลูคลังวัสดุตวัอย่าง การพัฒนาระบบคลังทรัพยากรชีวภาพ และวสัดุวิจัย
เทคโนโลยีขีวภาพ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

0.26    

อพ. พัฒนาสื่อในนิทรรศการเพื่อส่งเสรมิการเรียนรูผ้่าน
สารสนเทศ 

โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส าหรบัจัดแสดงใน
นิทรรศการ  

    

  อบรมเชิงปฏิบัติการ IT ได้แก่ กิจกรรมการผลิตชุด 
(อบรม) การทดลอง Internet of Thing (M2M 
Communication)  และกิจกรรมการผลิตชุด (อบรม) 
การทดลอง IT แสนกล 

    

  นิทรรศการเจ้าฟ้าไอที (นิทรรศการที่จัดแสดงเกี่ยวกับ
สมเด็จพระเทพรัตนราขสดุา สยามบรมราชกุมารี) 
น าเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกจิในด้าน IT 
ประกอบด้วยนิทรรศการ 5 ส่วน โดยจัดแสดงผา่นสื่อ 
Panel, Computer, และ Interactive Program 

    

สทน. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรปูแบบ e-learning     
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โครงการพัฒนาความรู้ดา้นนิวเคลยีร์และรังสผี่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Knowledge service) 

จัดท าระบบ e-library และ สร้างเคือข่ายห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส ์

    

จัดท าระบบคลังความรู้ด้านนิวเคลยีร์และรังส ี     

ผลิตและเผยแพร่องค์ความรูด้้านนวิเคลียร์และรังส ี
ส าหรับสื่อสารให้ผูร้ับบริการ  

    

สทน. โครงการยกระดับการให้บริการด้วยระบบ
สารสนเทศ (External Service) 

ปรับปรุงเว็บไซต์หลัก 
0.3 0.3 0.3 0.3 

พัฒนาระบบงานขายและการให้บริการ (e-commerce) 0.3 0.3 0.3 0.3 

พัฒนาระบบงานขายและการให้บริการ (M-commerce) 0.5 0.5 0.5 0.5 
สทน. โครงการบรูณาการฐานข้อมลูการวิจัยพัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร ์
ส่งเสริมการใช้ ICT ในการบริหารจัดการงานวิจัยภายใน
หน่วยงาน 

    

บูรณาการข้อมูลของระบบบริหารงานวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอก     
ส ารวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการงานวิจัย     

 

 
 
 



 

 
  

แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2562       65 


 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

 
 
 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 การบรหิารจัดการ การใชง้าน และการให้บรกิารดา้น ICT ภายในองคก์รอยา่งมธีรรมาภบิาล 

หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

  รวม 2.02620 3.30000 3.50000 3.30000 
สป. การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการบริหารจดัการและบริการข้อมลู
สารสนเทศ 

จัดท าและปรับปรุง แผน/นโยบาย/แนวปฏิบัติ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ระดับ
กระทรวง และส านักงานปลดักระทรวง 

0.8760 1.5000 1.7000 1.7000 

ติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

0.4002 0.6000 0.6000 0.6000 

วศ. โครงการตรวจสอบด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อย่างมีมาตรฐานและธรรมาภิบาล 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

จัดท านโยบาย แผนงาน และแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
ด้าน ICT ตามข้อก าหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

0.1500 0.1000 0.1000 0.1000 

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ “สมาคมผู้ตรวจสอบและ
ควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพ”  

0.0000 0.1000 0.1000 0.0500 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน ICT ส าหรับ
ผู้บริหาร 

0.0000 0.2000 0.2000 0.0500 
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หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

สนช. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

แผนงานพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานฝ่ายงาน
สารสนเทศ 

0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 

ศลช. โครงการปรับปรุงนโยบายและแนวปฎิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ 

 ปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัตดิ้านความมั่นคงปลอดภัย 
และระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ ศลช. 

 0.2 0.2 0.2 

ศลช. โครงการจดัจ้างท่ีปรึกษาจดัท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าปี 
2565-2569 

จัดจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารประจ าปี 2565-2569 (เนื่องจากตอนน้ีมี
แผนไอที ปี 2560 – 25564 แล้ว) 

    

สซ. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

ปรับปรุงนโยบาย ข้อก าหนด และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สซ. 

        

 ปรับปรุงนยบายความมั่นคงปลอดภัย         

 ปรับปรุงแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

        

 ทบทวนแผนแม่บท ICT พ.ศ. 2556-2560 ให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฉบับท่ี 3 ของ วท. และของประเทศ 

        

 จัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าป ี
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หนว่ยงาน โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

สทน. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารโดยยดึ
หลักธรรมาภิบาล  

จัดท านโยบาย ข้อก าหนด และ ระเบียบตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน 

        

ปรับปรุงนโยบายความมั่นคงปลอดภัย         

จัดท าแผน BCP ด้าน ICT         
จัดท าแผนแม่บท IT ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผน 
ICT วท          

3.2.2  รายละเอยีดขอ้มลูโครงการ/กจิกรรมของหนว่ยงานในสงักัด วท. จ าแนกตามหนว่ยงาน 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

ส านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สป.วท.)                                                                            รวม 17.8288 32.4000 33.8000 24.0000 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารจดัการและบริการข้อมลูสารสนเทศ 

จัด และเข้าร่วมการฝึกอบรม สมัมนา ประชุม หรือนิทรรศการ ทาง
วิชาการและเพื่อการเผยแพรร่วมทั้งสร้างความพร้อมของหน่วยงาน 
และสรรหาแนวทางสร้างความร่วมมือด้านข้อมลู – สารสนเทศ 

0.9832 1.8000 2.0000 2.2000 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 
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โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

โครงการจดัหาระบบป้องกันความมั่นคงปลอดภยับนเครือข่าย
ของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
(ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559) 

จัดหาระบบป้องกันความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย ของ สป.วท. 
ประกอบด้วย 

 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Next 
Generation Firewall)  

 ระบบป้องกันความมั่นคงปลอดภยัเครือข่ายแบบเสมือน 
จ านวน 4 Modules 

1.2954    

โครงการจดัหาอุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่ายแบบไร้สาย 
เพิ่มเตมิส าหรับการปฏิบัติงานภายใต้ส านักงานปลดักระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559) 

จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless 
Access point) และอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไรส้าย 
(Wireless LAN Controller) 

0.8000    

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย IPv6 จัดหาอุปกรณ์ควบคุม IP Address แบบรวมศูนย์ (IP Address 
Management)  

0.8000    

โครงการพัฒนาระบบโทรศัพท์แบบ Digital Phone  จัดหาระบบโทรศัพท์แบบ Digital Phone ประกอบด้วย 

 จัดหาโปรแกรมระบบตู้สาขาโทรศพัท์อัตโนมัติแบบไอพี 
(IPPBX System) จ านวน 1 ระบบ 

 โปรแกรมระบบโทรศัพท์ตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (CTI 
System) จ านวน 1 ระบบ 

 อุปกรณ์วอยซ์เกทเวย์ ส าหรับแปลงสัญญาณดิจิทลัเป็นไอ
พี ขนาด 1-E1 จ านวน 3 เครื่อง 

1.0000    
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โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

 อุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์ ชนิด ไอพีโฟน ส าหรับผู้บรหิาร 
จ านวน 20 เครื่อง (0.0066 x 20) 

 อุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์ ชนิด ไอพโีฟน ส าหรับเจ้าหน้าท่ี  
จ านวน 300 เครื่อง ( 0.003 x 300) 

 อุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์ ชนิด ไอพโีฟน ส าหรับ
โอเปอเรเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 

โครงการจดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทดแทน จัดหาเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอรท์ดแทน 1.2340 3.0000 3.0000 3.0000 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารจดัการและบริการข้อมลูสารสนเทศ 

 จ้างเหมาบริการและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย ซอฟท์แวร์ประยุกตเ์พื่อการ
บริหารจดัการระบบคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย 

6.1000 6.5000 6.5000 6.5000 

  พัฒนาระบบเครือข่ายภายใน (LAN) และระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมทั้งขยาย
การเช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

0.8000 1.0000 2.0000 2.0000 

จ้างเหมาปรบัปรุงห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร ์ของ สป.วท. (งบ
กระตุ้นเศรษฐกิจ) 

     

ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานดา้นเครือข่าย (จัดหาอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ) 

  5.0000 10.0000 5.0000 

โครงการจดัหาอุปกรณส์ าหรับห้องประชุม และห้องปฏบิัติการ 
(war  room) 

  10.0000 5.0000  
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โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารจดัการและบริการข้อมลูสารสนเทศ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ Back office, Front office และพัฒนา
ช่องทางการให้บริการงานบริการของหน่วยงานเพื่อให้บริการแก่
ประชาชน รวมทั้งการเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างภาครัฐ 

3.5400 3.0000 3.0000 3.0000 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารจดัการและบริการข้อมลูสารสนเทศ 

จัดท าและปรับปรุง แผน/นโยบาย/แนวปฏิบัติ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ระดับกระทรวง และส านักงาน
ปลัดกระทรวง 

0.8760 1.5000 1.7000 1.7000 

ติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) 

0.4002 0.6000 0.6000 0.6000 

กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร (วศ.) รวม 9.3324 17.6900 18.1800 15.1900 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน ICT ของบุคคลากร
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

ฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส านักงาน 0.0020 0.1000 0.1000 0.1000 

ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม BackOffice ส าหรับการปฏิบัติงาน
ต่างๆ 

0.0005 0.1000 0.1000 0.1000 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านความเสีย่ง และภยัคุกคามต่างๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

0.0005 0.1500 0.1500 0.1500 

เตรียมความพร้อมส าหรับการสอบรับรองมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน
ไอที 

0.0000 0.0500 0.0500 0.0500 

จัดประชุม/สมัมนาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนา/บริหารจัดการองค์ 

0.0020 0.1000 0.1000 0.1000 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรกิารจัดการด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการใช้งาน IPv6 0.6300 0.5000 0.5000 - 

การพัฒนา Mobile Applications 0.0000 0.1000 0.1000 0.1000 

ป้องกันการบุกรุก และโจมตรีะบบผ่านเครือข่ายทั้งภายนอกและ
ภายใน 

0.0000 0.0500 0.0500 0.0500 

วิเคราะห์และก าหนดแนวทางการพัฒนาโปรแกรมของหน่วยงาน
ภายใต้ข้อก าหนดของ Enterprise Architecture 

0.0010 0.0500 0.0500 0.0500 

ปรับปรุงระบบประชุมทางไกล - 1.5000 - - 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์เครือข่ายทดแทนของเดมิที่มี
อายุการใช้งานเกิน 5 ปี  

2.5360 2.6100 3.6500 2.6100 

พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายของหน่วยงาน 2.0000 - 1.3000 - 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

บ ารุงรักษาระบบ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการใช้งาน 
ICT 

3.19940 6.00000 6.00000 6.00000 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูหอ้งปฏิบัติการ และ
กระบวนงานรับรองและทดสอบความช านาญ 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

ปรับปรุงระบบรับรองความสามารถของห้อง ปฏิบัติการตาม
แนวทาง EA 

0.2000 0.2000 0.1500 0.1000 

ปรับปรุงระบบบริหารงานทดสอบความช านาญของห้องปฏิบัติการ 
ตามแนวทาง EA 

0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูหอ้งปฏิบัติการ และ
กระบวนงานรับรองและทดสอบความช านาญ 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

ส ารวจข้อมลู และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลห้อง ปฏิบัติการของ
ประเทศ  

 0.1000 - - 

บูรณาการข้อมูลห้องปฏิบัติการของประเทศ  0.2500 0.2500 0.2500 

โครงการยกระดับการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2558 - 2561) 

เพิ่มจ านวนระบบท่ีให้บริการผ่าน e-Service และช่องทางการรับ
ช าระค่าธรรมเนยีมการให้บริการ 

0.1500 0.2500 0.2500 0.2500 

ส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการ e-Service ของหน่วยงาน  0.0500 0.0500 0.0500 

บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัด  0.2000 0.2000 0.2000 

พัฒนา Digital Content ของกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อ
เผยแพรผ่ลการด าเนินงาน  

 0.5000 0.5000 0.5000 

การท างานร่วมกันระหว่างบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด  0.1500 0.1500 0.1500 

ส่งเสริมการใช้ ICT ในการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน 0.0000 0.2500 0.0500 0.0500 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

โครงการบรูณาการฐานข้อมลูการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2560 - 2562) 

บูรณาการข้อมูลของระบบบริหารงานวิจัยกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง 

0.0000 0.2500 0.1500 0.1000 

ส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริหารจัดการงานวิจัย - - 0.0500 0.0500 

จัดท า Multimedia Content เพือ่เผยแพร่งานวิจัย 0.0000 0.4500 0.4500 0.4500 

โครงการพัฒนาความรู้ดา้น ว&ท  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

พัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบของ e-Learning 0.2300 1.4300 1.5300 1.7300 

สร้างเครือข่ายห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส ์ 0.2810 0.3000 0.3000 0.3000 

บูรณาการข้อมูลการใช้งานระบบฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

0.0000 0.3000 0.3000 0.3000 

ผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ส าหรับการใช้ในชีวิตประจ าวันผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ Cloud 

0.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

บูรณาการระบบบริหารจดัการงานฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานท่ีมี
ภาระกิจด้านเดียวกัน  

0.0000 0.1500 0.1000 0.0500 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 

โครงการตรวจสอบด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ อย่างมีมาตรฐาน
และธรรมาภิบาล 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

จัดท านโยบาย แผนงาน และแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานด้าน ICT 
ตามข้อก าหนดทางกฏหมายที่เกีย่วข้อง 

0.1500 0.1000 0.1000 0.1000 

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ “สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบ
สารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพ”  

0.0000 0.1000 0.1000 0.0500 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน ICT ส าหรับผู้บริหาร 0.0000 0.2000 0.2000 0.0500 

ส านกังานปรมาณเูพือ่สนัต ิ(ปส.) รวม 4.1915 6.0000 0.0000 0.0000 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการก ากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรงัสี ส านักงานปรมาณูเพื่อ
สันต ิ 
(ระยะเวลาดาเนนโครงการ: 2559 - 2562) 

โครงการศูนย์เฝา้ระวังทางรังสีในสิง่แวดล้อมแห่งอาเซียน ระยะที่ 1 
(2559-2561) : ศูนย์ข้อมูลทางรังสีในสิ่งแวดล้อมแห่งอาเซียน 

2.4165       

โครงการการป้องกันและแกไ้ขการแพร่กระจายของไวรัส
คอมพิวเตอร์ ของ ปส. 

0.3500       

โครงการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ ส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันต ิ

0.6000       

โครงการพัฒนาระบบก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลยีร ์ 0.5500       

โครงการเสรมิสร้างศักยภาพการบริหารจดัการเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

0.2750       

โครงการปรัยปรุงเสถียรภาพในการให้บริการระบบ  
e-License/NSW 

  6.0000     

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) รวม 3.9565 24.0373 24.1769 24.2758 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2549 - 2568) 

  2.9240 22.0000 22.0000 22.0000 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 

จัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2549 - 2568) 

พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมลูดา้นวทน. ของ วว. 0.7100 1.2864 1.3507 1.4183 

ข้อมูลข้อสนเทศด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2549 - 2568) 

พัฒนา/ปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ วว. 0.3225 0.7509 0.8262 0.8575 

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(พว.) รวม 60.7140 19.5000 10.2000 10.2000 

ยทุธศาสตรท์ี ่1  

การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ (IT 
Security Awareness) 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2556 - 2559) 

จัดอบรมหลักสตูร IT Security Awareness ในรูปแบบ 
classroomปี 2558 

0.0370    

จัดท า e-Learning หลักสตูร IT Security Awareness ปี 2558     

จัดอบรมด้าน IT Security ให้กับบุคลากร ICT 0.0630 0.1000 0.1000 0.1000 

จัดอบรมหลักสตูร IT Security Awareness ปี 2559 และจัดท า 
e-Learning พร้อมแบบทดสอบ 

0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ระบบบรหิารสินทรัพย์ถาวร (NSTDA Assets Management 
System : NAMS)  (ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2556 - 2557) 

พัฒนาส่วน Preventive Maintenance และส่วนจัดการสต๊อก
อะไหล ่

    

ระบบบรหิารจดัการโครงการ สวทช. (myProject) 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2555 - 2558) 

พัฒนาส่วนติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าโครงการ     
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

ระบบบรหิารจดัการการตลาดเชิงวิเคราะห์และทรัพย์สินทาง
ปัญญา (MIP) ระยะที่ 2 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2557 - 2558) 

พัฒนาส่วน Smart Index และบรหิารสญัญาของระบบ MIP ระยะ
ที่ 1 

    

การศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการอุปกรณ์พกพาเพื่อ
ความมั่นคงปลอดภัย (Mobile Device Security 
Management) (ระยะเวลาด าเนนิโครงการ: 2557 - 2558) 

พัฒนาระบบ MDM ที่รองรับ iOS และ Andriod     

การพัฒนาระบบงานขายและการบริการ (mySales) 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2558 - 2559) 

พัฒนาระบบ MySales 0.2440    

จัดอบรมการใช้งาน     

ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ์(NetLog) 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2557 - 2558) 

พัฒนาระบบ NetLog 0.3700    

จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Log     

พัฒนาระบบ ICT เพื่อใช้งานภายในหน่วยงาน  พัฒนาระบบจัดเกบ็และบริหารสญัญา (myContract)(ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ: 2558 - 2559) 

10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 

โครงการเปลี่ยนบตัรพนักงาน ปรับปรุงตดิตั้งระบบเครื่องรดูบัตรใหม่ และปรบัเพิ่มจดุบริการ
เครื่องบันทึกเวลา 

2.7000    

โครงการจดัหาระบบ Monitoring จัดหาระบบ Monitoring ระดับ Server และระดับ Network 1.5000    

ปรับปรุงศูนย์ข้อมลู สวทช. (NSTDA Data Center) ระยะที่ 2 จัดอบรมด้าน IT Security ให้กับบุคลากร ICT 35.0000    

ยทุธศาสตรท์ี ่3 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

ระบบสารสนเทศบรหิารงบประมาณ การเงินบัญชี และพัสดุ 
เวอร์ช่ัน 2 (myPABI) 

พัฒนาระบบ ERP ประกอบด้วยโมดูลการเงินบัญชีและบัญชีบริหาร
ต้นทุน, บริหารงบประมาณ, จัดซือ้จัดจ้างและบริหารวัสดคุงคลัง 
และส่วน interfaces เชื่อมโยงการท างานกับระบบอื่น 

10.7000 9.3000   

พัฒนาระบบ ICT เพื่อใช้งานภายในหน่วยงาน ท า Awareness test (Pen test) 2 ครั้ง 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 

ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) (สนช.) รวม 15.7000 11.8000 10.0000 10.0000 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

แผนงานพัฒนาความรูด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้กับบุคลากร 

0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

โครงการพัฒนาและปรบัปรุงบริการด้านระบบสารสนเทศและ
ซอฟต์แวร ์
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

แผนงานพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
บริหารจดัการองค์กร 

3.0000 2.8000 1.6000 1.6000 

โครงการลงทุนและพัฒนาบริการด้านระบบเครือข่ายและ
ฮารด์แวร ์ (ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

แผนงานลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดา้นสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กร 

4.0000 4.5000 4.5000 4.5000 

แผนงานลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดา้นสารสนเทศส าหรับอุทยาน
นวัตกรรมแห่งชาต ิ

6.0000 2.0000 2.0000 2.0000 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

โครงการพัฒนาและปรบัปรุงบริการด้านระบบสารสนเทศและ
ซอฟต์แวร ์
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการภาคประชาชน 

1.2000 1.0000 0.4000 0.4000 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

แผนงานพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานฝ่ายงานสารสนเทศ 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 

ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (สทอภ.)                                                      รวม 56.1610 0.0000 0.0000 0.0000 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

เช่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ปี 2558 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2558 - 2560) 

เช่า Notebook     

เช่าเครื่องพิมพ์ขาว-ด า     

ระบบสถานดีาวเทียมรายละเอียดปานกลาง 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2557 - 2558) 

ออกแบบระบบ 
ติดตั้ง ฝึกอบรม และส่งมอบระบบ 

    

โครงการระบบ GI Portal เพื่อการบริการแผนท่ี Online  ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วรแ์ละการ 

 พัฒนาระบบ 

 จัดหาซอฟต์แวร์ Platform การให้บริการและบริการจดัการ
ระบบ GI (Geographic Information) Portal และพัฒนา
เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการใช้งานแบบ Online ภายใต้ 
Platform ที่จัดหา ส าหรับงานเผยแพร่ข้อมูลแผนท่ีผ่าน

22.0000    
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

อินเทอร์เน็ตส าหรับหน่วยประมวลผลไม่น้อยกว่า  8 Cores 
Processors 

 จัดหาระบบบริการข้อมูลภาพแผนที่ (Base map) แบบ
ให้บรกิารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ 

 จัดหาระบบจักรกลเสมือน (Virtualizes) ส าหรับการ
ประมวลผลข้อมูลภูมสิารสนเทศเพื่อการบริการคอมพิวเตอร์
พื้นฐานเพื่อให้บริการแบบVirtualization สามารถขยาย
ประสิทธิภาพการท างานได้โดยการเพิ่มจ านวนเครื่องเข้าไปใน
ระบบได ้

 5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้งระบบ Cluster File 
System ที่ สทอภ. ใช้งานอยู่   โดยติดตั้งบน Rack มาตรฐาน 
19 นิ้ว 

 อุปกรณ์สวิทช์แบบ SAN  

 อุปกรณ์ Network switch ส าหรบัเชื่อมต่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย Data Nodes 

 Rack 19 นิ้ว ขนาด 42U 

 ระบบปฏิบตัิการ Windows Server Data Center 2012 R2 
64 bit 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักของ สทอภ. ติดตั้งอุปกรณ์ที่ส านักงานฯ แจ้งวฒันะ และบางเขน ประกอบด้วย 

 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก (Core Switch)  

 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบท่ี 1  

 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบท่ี 2  

 (ติดตั้งท่ีบางเขน)   

 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบท่ี 3  

 (ติดตั้งท่ีบางเขน)  

 อุปกรณ์ควบคมุการท างานของระบบไรส้ายแบบท่ี 1 

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรส้าย แบบท่ี 1  

 อุปกรณ์เก็บข้อมลูจราจรคอมพิวเตอร์   

 อุปกรณ์ Load Balance Switch  

 อุปกรณ์ระบบ DNS   

 ชุดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ แบบหลายจุด   

 งานเดินสายสัญญาณ UTP 

 ติดตั้งอุปกรณ์ที่ส านักงานฯ ศรีราชา และลาดกระบัง 
ประกอบด้วย 

 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก 10 GB (10 GB Core Switch)  

 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบท่ี 4 (ติดตั้งท่ีลาดกระบัง)   

 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบท่ี 5  

20.2400    
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบท่ี 6  

 อุปกรณ์ควบคมุการท างานของระบบไรส้ายแบบท่ี 2   

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรส้าย แบบท่ี 2  

 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall  

 ชุดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ แบบหลายจุด   

 อุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายระบบ Network Management 
System Software บริหารจัดการเครือข่าย 

 ตู้ Wall Rack 6 U 

 งานเดินสายสัญญาณชนิดสายใยแก้วน าแสง  

 งานเดินสายสัญญาณ UTP  

 การพัฒนาระบบการตรวจสอบสิทธิ์ผู้เข้าใช้งานระบบ
เครือข่าย 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ส าหรับการจัดท าระบบเก็บ แสดงผล 
และให้บริการข้อมลู 

1. อุปกรณ์จัดเกบ็ข้อมูลภายนอก (External Storage) แบบ Fiber 
Channel 
2. เครื่องบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิดเบลด Blade 
Enclosure/Chassis 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิดเบลด Blade Server เพื่อการ
สร้างคอมพิวเตอร์เสมือน 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิดเบลด Blade Server เพื่อจดัการ
คอมพิวเตอร์เสมือน 
5. โปรแกรมจดัการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 
6. อุปกรณ์ SAN Switch 
7. อุปกรณ์ Gigabit Switch 
8. จอแสดงผล และ IP-KVM Switch 

13.3120    

จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบวเิคราะห์และ
ประมวลผลวงโคจรดาวเทียม ระยะที่ 4 (EMERALD Phase 4) 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation 
2. จอคอมพิวเตอร์ Touch screen 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
5. จอแสดงผล Graphic 
6. เครื่องพิมพ์เอกสาร 
7. โปรแกรมป้องกันไวรัสส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร ์
 

0.5360    
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์สีระบบ Laser เครื่องพิมพ์และเครื่อง
สแกนเนอร์แบบพกพา 

1. เครื่องพิมพ์สีระบบ Laser 
2. เครื่องพิมพ์เอกสารแบบพกพา 
3. เครื่องสแกนเอกสารแบบพกพา 

0.0730    

ยทุธศาสตรท์ี ่3 

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบสืบค้นและบริการ
ข้อมูลภูมสิารสนเทศ  เพื่อการพัฒนาและบริหารจดัการประเทศ 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2557 - 2558) 

 ประสานส่งเสริม และตดิตามผลการเชื่อมโยงช้ันแผนที่ของ
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก FGDS และศูนย์ภูมภิาคฯ 

 ให้บริการชั้นพื้นที่ FGDS แบบ WMS ออนไลน์ เพื่อใช้ในการ
บริหารจดัการระดบัจังหวัด/พื้นที ่

 ประสานหน่วยงานให้มีการจัดท าช้ันแผนทีภู่มิสารสนเทศและ
ระบบค าอธิบายข้อมลู (metadata) ตามข้อก าหนดมาตรฐาน 
FGDS และ ISO211 

 พัฒนาแนวทางการเช่ือมโยงระบบช้ันแผนที่ภูมิสารสนเทศ 
และค าอธิบายข้อมลู(metadata) จากหน่วยงานต่างๆ  

 ประสานและให้การสนบัสนุนการจัดท าข้อมูลและแผนท่ีพร้อม
ภาพิมพ์สนับสนุนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล 

 น าเข้าข้อมูลที่มีการปรับปรุงเปลีย่นแปลงและดูแลรุงรักษา
ระบบ ThaiSDI ให้มีความพร้อมในการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบฯ 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)                                           รวม 17.1500 13.0500 13.5500 17.3000 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

พัฒนาบุคลากรให้มคีวามสามารถเชิงสร้างสรรค์และใช้
สารสนเทศอย่างรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 
2562) 

การพัฒนาทักษะความรู้ของพนักงานในองค์กร 

 กิจกรรม 1 : การฝึกอบรมบุคลากรของส านักงานฯ 
ส าหรับผู้บรหิาร 

 กิจกรรม 2 : การฝึกอบรมบุคลากรของส านักงานฯ 
ส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน 

 กิจกรรม 3 : การฝึกอบรมบุคลากรของส านักงานฯ ใน
ส าหรับบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานของ สวทน. สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของภารกิจ
ตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

แผนงานด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีขององค์กร 

 กิจกรรม 1 : การจดัหาระบบทดแทน การพัฒนาและการ
ปรับปรุง 

 กิจกรรม 2 : การบ ารุงรักษาและพฒันาประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต (Internet leased line) 

 กิจกรรม 3 : การบ ารุงรักษาและพฒันาด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบไอซีที (Management Service ) 

12.0500 7.8000 7.8000 12.0500 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

 กิจกรรม 4 :  การบ ารุงรักษาอุปกรณส์นับสนุนงานดา้น
ไอซีทีขององค์กรให้เพียงพอเหมาะสม (Mail Server), 
เช่า computer 

แผนงานด้านการพัฒนาปรับปรุงระบบไอซีทีเพื่อการบริหารงาน
ภายในองค์กร 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

การพัฒนาระบบสนับสนุนการบรหิารและประสานงานโครงการ 
และการติดตามประเมินผลตามตัวช้ีวัด (PM-KPI) 

 กิจกรรม 1 : การพัฒนาระบบสนบัสนุนการบริหารและ
ประสานงานของโครงการ ตดิตามประเมินผลตามตัวช้ีวัด 
(PM-KPI) 

0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการการด าเนินงานดา้น Back Office 

 กิจกรรม 1 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์กร (ERP 
Phase 2) 

1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 

ยกระดับการบูรณาการระบบงานด้านสารสนเทศ เพื่อการ
จัดการองค์ความรู้ และการพัฒนาคลังข้อมูลที่สอดรับกับการ
พัฒนา และการให้บริการดา้น วทน. 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

แผนงาน 3.1 แผนงานด้านการพฒันาระบบฐานข้อมลูเพื่อรองรับ
การบูรณาการข้อมลู 

    

 โครงการที่ 3.1.1  การศึกษาและจัดท าดัชนีช้ีวัด
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรม
ของประเทศ 

o กิจกรรม 1  : ฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนา 
o กิจกรรม 2  : เช่ือมโยงฐานข้อมลูก าลังคนด้าน 

วท. 

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

 

 โครงการที่ 3.1.2  การจัดท าคลังข้อมูลและระบบ
สารสนเทศเพื่อจดัการข้อมลูสถานการณด์้าน วทน.  
ของประเทศ 

o กิจกรรม 1 : คลังข้อมลู วทน. 
o กิจกรรม 2 :  ระบบข้อมลูภมูิสารสนเทศด้าน 

วทน. 
o กิจกรรม 3 : เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมลู วทน. 

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

  โครงการที่ 3.1.3 การพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน
วิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาต ิ

o กิจกรรม 1 : การพัฒนาระบบวิเคราะห์เชิงสถติิ
เพื่อใช้ในการบริหารวางแผนตัดสนิใจ 
 

1.1000 1.2500 1.7500 1.2500 

 โครงการที่ 3.2.2 การพัฒนาระบบบริหารจดัการด้าน
เครือข่ายความร่วมมือระดับองค์กรและการเช่ือมโยง
ข้อมูล วทน. 

o กิจกรรม 1 : การพัฒนาระบบห้องสมุด
นวัตกรรม 

o กิจกรรม 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศองค์
ความรู้ สวทน. (STI-Contact , STI-
Knowledge) 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

 

ศนูยค์วามเปน็เลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) (ศลช.)                                                                        รวม 12.9500 8.6500 15.3500 6.7500 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

โครงการพัฒนาความรู้และความเช่ียวชาญของเจ้าหน้าท่ีส่วน
งานสารสนเทศ 

  0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 

โครงการพัฒนาความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแก่ผู้บริหาร
และบุคลากร 

  0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานให้ทันสมัย       

โครงการศูนย์ประสานงาน TCELS Hotline       

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของหน่วยงาน       

โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ประกอบ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ     

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์และวัสดคุอมพิวเตอร ์ จัดซื้อครภุัณฑ ์และวสัดุคอมพิวเตอร์  1.0000 1.0000 1.0000 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย (Core Switch, 
Access Switch and Wireless) 

    0.5000  
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

โครงการจดัซื้ออุปกรณ์จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร ์ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ปี 2550 

จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บและวเิคราะห์ข้อมูลจารจรทางคอมพิวเตอร์ 
ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 
2550 

2    

โครงการจดัซื้อระบบสนับสนุนด้านความปลอดภัยการใช้งาน
ระบบเครือข่าย(NAC Appliance) 

จัดซื้อระบบสนับสนุนด้านความปลอดภัยการใช้งานระบบเครือข่าย 
(NAC Appliance) 

1.5    

โครงการจดัซื้อระบบบริหารจัดการเครือข่าย (DNS, DHCP, IP 
Address Management) 

โครงการจดัซื้อระบบบริหารจัดการเครือข่าย (DNS DHCP IP 
Address Management) 

1    

โครงการจดัซื้อรักษาความปลอดภยั E-mail Security 
Gateway 

จัดซื้อรักษาความปลอดภัย (E-mail Security Gateway) 1    

โครงการจดัซื้อเครื่องแม่ข่ายและอปุกรณ์ประกอบส าหรับอาคาร
หุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง 

จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบส าหรับอาคารหุ่นยนต์ทาง
การแพทย์ขั้นสูง 

  5  

โครงการจดัซื้อเครื่องแม่ข่ายและอปุกรณ์ประกอบส าหรับอาคาร
เซลล์และยีนส์บ าบัด 

จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบส าหรับอาคารเซลล์และ
ยีนส์บ าบัด 

  2.2  

โครงการจดัซื้อเครื่องแม่ข่ายและอปุกรณ์ประกอบของ ศลช. 
เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ 

จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบของ ศลช. เพื่อทดแทน
ของเดิมที่หมดอาย ุ

    

โครงการตรวจสอบและปรับปรุงสายสัญญาณ ตรวจสอบและปรับปรุงสายสญัญาณ   0.5  

โครงการจดัหาระบบประชุมทางไกลระหวา่งหน่วยงาน (ศลช. 
หุ่นยนต์ฯ และ เซลล์และยีนส์บ าบัด 

จัดหาระบบประชุมทางไกลระหว่างหน่วยงาน (ศลช.) หุ่นยนตฯ์ 
และเซลล์ และยีนส์บ าบดั 

   2 

โครงการเช่าวงจรสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เช่าวงจรสัญญาณอินเทอร์เนต็ความเร็วสูง 0.35 0.35 0.35 0.35 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

โครงการต่ออายุ Anti-Virus, Anti-Spam และ Domain Nam ต่ออาย ุAnti-Virus, Anti-Spam และ Domain Name 0.1 0.1 0.1 0.1 

โครงการบ ารุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
อุปกรณ์ประกอบ(Contact Center, Data Center, CCTV, 
Access Control ) 

บ ารุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบ 
(Contact Center, Data Center, CCTV, Access Control) 

 1.4 1.4 1.5 

โครงการจดัซื้อระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
(ADTEC) 

จัดซื้อระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน (ADTEC) 1.5    

ยทุธศาสตรท์ี ่3 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูหอ้งปฎิบัติการ       

โครงการพัฒนาระบบ E-Office  ระยะที่ 2 (ระบบงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส,์ , ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส,์ ระบบบัญชี
อิเล็กทรอนิกส,์ ระบบบริหารและวัดผลสัมฤทธ์ิโครงการ, ระบบ
พัสดุอิเล็กทรอนิกสร์ะบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์) 

ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส,์ระบบบรหิารวัดผลสัมฤทธ์ิ 
(KPI)โครงการอิเล็กทรอนิกส,์ระบบพัสด,ุ การเงิน,บัญช ี

4.0000 3.0000   

โครงการพัฒนาฐานข้อมลูยาหมดสิทธิบัตร ปรับปรุงฐานข้อมูลยาหมดสิทธิบัตร 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

โครงการพัฒนาระบบจดัการองค์ความรู้ในหน่วยงาน พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ในหน่วยงาน  0.5000   

โครงการบ ารุงรักษาซอฟแวร์ในส านักงาน บ ารุงรักษาซอฟแวร์ในส านักงาน  0.1000 0.1000 0.1000 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต ์ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต ์  0.5000   
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

โครงการพัฒนาฐานข้อมลูผู้ประกอบการและห้องปฏิบัติการ
ทดสอบเครื่องมือแพทย์ 

พัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูลเครอืข่ายของ ศลช. (contact list)   0.5  

โครงการพัฒนาระบบงานจัดเก็บขอ้มูลเครือข่ายของ ศลช. 
(contact list) 

พัฒนาระบบจับคู่ธรุกิจ   0.5  

โครงการพัฒนาระบบจับคู่ธรุกิจ พัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูลผลติภัณฑ์และผลงาน   0.5  

โครงการพัฒนาระบบงานจัดเก็บขอ้มูลผลิตภัณฑ์และผลงาน พัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูลรูปภาพ   0.5  

โครงการพัฒนาระบบงานจัดเก็บขอ้มูลรูปภาพ พัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูลสิทธิบัตร   0.5  

โครงการพัฒนาระบบงานจัดเก็บขอ้มูลสิทธิบัตร พัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูลเครอืข่ายของ ศลช. (contact list)   0.5  

ยทุธศาสตรท์ี ่4 

โครงการปรับปรุงนโยบายและแนวปฎิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ 

 ปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัตดิ้านความมั่นคงปลอดภัย และ
ระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของ ศลช. 

 0.2 0.2 0.2 

โครงการจดัจ้างท่ีปรึกษาจดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารประจ าปี 2565-2569 

จัดจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารประจ าปี 2565-2569 (เนื่องจากตอนน้ีมีแผนไอที ปี 2560 
– 25564 แล้ว) 

    

สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) (สซ.) รวม 4.5140 9.1684 0.7000 0.7000 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

พัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าท่ีส่วนงาน 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่าแก่การลงทุน 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

 น าเสนอการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ     

 พิจารณาข้อในการฝึกอบรมและจดัท าบันทึกเพื่อขอ
อนุมัติเข้าร่วมการอบรม 

    

 เข้าร่วมการอบรมตามรายละเอียดที่ได้รับการอนุมัต ิ     

 ท ารายงานผลการฝึกอบรม     

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

บ ารุงรักษาและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

จัดซื้อ/จดัหาครุภณัฑ์และวัสดุเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  6.2584   

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายและการสื่อสาร     

 จัดหาบริการเช่าโครงข่ายและการเชื่อมต่อ Internet  1.0000    

 จัดจ้างเดินสายไฟเบอรเ์ชื่อมโยงเครือข่ายเพิ่มเติม      

 จัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์กระจายสญัญาณแบบไรส้าย
เพิ่มเตมิ 

 0.6000   

 จ้างเหมาตรวจสอบและซ่อม Outlet ต่างๆ ภายใน
อาคารสริินธรวิชโชธัย  

    

 พัฒนาระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย      
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ ์
กระจายสัญญาณหลัก  

    

บริการและบ ารุงรักษาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

    

 ตรวจสอบและแกไ้ขเครื่องลูกข่ายตามการร้องขอของผู้ใช้     

 ตรวจสอบและแกไ้ขโทรศัพท์ตามการร้องขอของผู้ใช้      

  ให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณต์ามการร้องขอ     

 พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล (Data Storage)  2.1000   

รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย      

 จัดหา Software ป้องกันไวรัส  0.2100   

 ท ารายงานปริมาณไวรสัและการแก้ไขเป็นรายเดือน      

 ท าการส ารองข้อมูลเครื่องแม่ข่ายเดือนละ  1 ครั้ง     

 บ ารุงรักษาเครื่องแม่ข่ายก่อนเสยี     

 Security Monitoring Service (Next 
Generation Firewall Appliance)  
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

พัฒนาระบบเพื่อรองรับ พ ร บ . คอมพิวเตอร์ 2550  0.4140    

 จัดหาผูร้ับจ้างจัดเก็บข้อมูล ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ 
2550 

    

 ส่ง Hard disk เพื่อส ารองข้อมูลทีจ่ัดเก็บตาม พรบ. 
คอมพิวเตอร์ 2550 

    

   ท าการตรวจสอบการใช้งานเครือข่าย     

บ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือขา่ย firewall   0.7000 0.7000 

 ควบคุมการบ ารุงรักษาระบบเชิงปอ้งกันจากผู้ให้บริการ     

 ตรวจสอบระบบและท าการปรับแต่ง Policy เพื่อการ
รักษาความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เครือข่าย 

    

 ท าการส ารองข้อมูลเดือนละ  1 ครั้ง     

ปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ     

 พัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนกิส์ส ารอง     

 ปรับปรุงและตรวจสอบ Alias     

ปรับปรุง DNS Server ให้ร้องรับการท างาน IPV6     
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

บ ารุงรักษาซอฟแวร์ในการพัฒนาระบบควบคมุ     

 ต่อสัญญาบ ารุงรักษาซอฟแวร์ในการพัฒนาระบบควบคุม     

บ ารุงรักษาซอฟแวร์ในการพัฒนาและท า Optimization ส าหรับ
งานออกแบบ 

    

 ต่อสัญญาบ ารุงรักษาซอฟแวร์ในการพัฒนาและ 
Optimization ส าหรับงานออกแบบ 

    

  ท าการปรับปรุงและแกไ้ขระบบเพือ่ให้สามารถให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

บ ารุงรักษาโปรแกรมในการพัฒนาช้ินส่วนเชิงกล     

 ต่อสัญญาบ ารุงรักษาโปรแกรมในการพัฒนาช้ินส่วน
เชิงกล 

    

 ท าการปรับปรุงและแกไ้ขระบบเพือ่ให้สามารถให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

พัฒนาระบบเครื่องแม่ข่ายบางส่วนในลักษณะ Cloud     

 จัดหาบริการ Cloud     

 ท าการติดตั้งระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องแม่ข่าย     



 

 
  

แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2562       95 


 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

 ท าการโอนย้ายข้อมลูจากเครื่องแม่ข่ายเดมิและทดสอบ
การใช้งาน 

    

 ปรับปรุงแก้ไขการท างานตามของความต้องการของผู้ใช้     

บ ารุงรักษาและพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการการปฏิบตัิงาน และการให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

ดูแลและบ ารุงรักษาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ( e-oofice) 

 ต่อสัญญาบ ารุงรักษาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  
e-office 

 ปรับปรุงและแก้ไขระบบ 

    

พัฒนาระบบบริหารและตดิตามโครงการ 

 ท าการปรับปรุงและแกไ้ขระบบ 

 ให้ค าแนะน าและสอนการใช้งานระบบให้ผู้ใช้งาน 

    

บ ารุงรักษาระบบบัญชีการเงิน 

 ต่อสัญญาบ ารุงรักษาระบบบัญชีการเงิน 

 ปรับปรุงและแก้ไขระบบ 

    

บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศงานทรัพยากรณ์มนุษย ์

 ต่อสัญญาบ ารุงรักษาระบบทรัพยากรมนุษย ์

 ปรับปรุงและแก้ไขระบบ 

    

การพัฒนาระบบสารสนแทศเพื่อผูบ้ริหารระดับสูง 

 ท าการพัฒนาระบบ ปรับปรุงและแก้ไขระบบ 

 ให้ค าแนะน าและสอนการใช้งานระบบให้ผู้ใช้งาน 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุน
กิจกรรมการมสี่วนร่วมและบรูณาการในทุกระดับ 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

พัฒนาเว็บไซต์ (Web Site) และระบบสารสนเทศเพื่อการขอใช้
บริการแสงซินโครตรอน 

    

 ท าการปรับปรุงและแกไ้ขระบบเพือ่ให้สามารถให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

 ให้ค าแนะน าและสอนการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งาน     

 จัดหาซอฟแวร์ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Adobe CS6 

0.3000    

บ ารุงระบบฐานข้อมลูห้องสมุด     

 ตอ่สัญญาบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลห้องสมดุ     

 ปรับปรุงและแก้ไขระบบเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

    

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดท าข้อก าหนดในการจดัจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

    

ด าเนินการจัดซื้อจดัหาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารตาม
กระบวนการพสัด ุ

2.8000    

วิเคราะหร์ะบบการท างานในปัจจบุันพร้อมเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงระบบโดยผูร้ับจ้าง 

 วิเคราะหร์ะบบการท างานในปัจจบุัน 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

  ออกแบบระบบให้สอดคล้องกับระบบการท างานและ
เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน 

 เสนอแนวทางการปรับปรุงระบบที่เหมาะสม 

    

พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อใช้แทนระบบงานเดิม 

 ออกแบบการท างานและหน้าจอตา่งๆ ของระบบอย่าง
ละเอียด 

 แก้ไขและลงนามยืนยันการออกแบบ 

 พัฒนาระบบ 

 ติดตั้งและทดสอบระบบ 

    

ยทุธศาสตรท์ี ่4 

พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยยดึหลักธรรมาภิบาล 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2562) 

ปรับปรุงนโยบาย ข้อก าหนด และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สซ. 

        

 ปรับปรุงนยบายความมั่นคงปลอดภัย         

 ปรับปรุงแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

        

 ทบทวนแผนแม่บท ICT พ.ศ. 2556-2560 ให้สอดคล้อง
กับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับท่ี 3 ของ วท. 
และของประเทศ 

        

 จัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าป ี         
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ(มว.) รวม 13.9679 14.8400 19.3000 23.9000 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

โครงการจดัหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทดแทนอุปกรณ์
เก่า (เกิน 5 ปี)  (ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2558 - 2558) 

จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทดแทนอุปกรณเ์ก่า (เกิน 5 ปี) 
[ยังไม่ได้รับงบประมาณ] 

    

โครงการจดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ส าหรับสนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรวิทยาส าหรับ ปี 2558 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2558 - 2558) 

จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับ
สนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรวทิยาส าหรับ ปี 2558 
[ยังไม่ได้รับงบประมาณ] 

    

โครงการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์(Switch) พร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบระบบ
เครือข่ายทดแทนอุปกรณ์เก่า (เกนิ 5 ปี) 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2559 - 2559 

โครงการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์(Switch) พร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบระบบ
เครือข่ายทดแทนอุปกรณ์เก่า (เกนิ 5 ปี) 

4.6679    

บ ารุงรักษา ปรับปรุงระบบเครือข่าย และเครื่องแม่ข่าย  บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย 

 บ ารุงรักษาเครื่องแม่ข่าย 

 ค่าบริการ Internet 

 ค่าเช่าเครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย 

 ปรับปรุงระบบเครือข่าย เพิ่มระบบรักษาความปลอดภยั 

 จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง, สื่อส ารองข้อมูล 

4.8000 8.2700 10.3000 11.3000 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

บ ารุงรักษา Software และระบบสนับสนุน  ต่อสัญญาบ ารุงรักษา Software 

 บ ารุงรักษาระบบงานใหม่ ในอาคารมาตรวิทยาเคม ี

1.5000 2.5600 4.6000 5.6000 

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับพนกังาน เช่าเครื่อง PC พร้อม Software พื้นฐาน 3.0000 3.5000 3.5000 4.6000 

จัดหา Software เฉพาะทาง   0.0000 0.1500 0.8000 1.5000 

ปรับปรุงระบบงานภายใน  ปรับปรุงระบบการเงิน และระบบบริหารบุคลากร 

 ระบบ Data warehouse 

 ระบบให้บริการลูกค้า แบบบูรณาการฐานข้อมูล 

 ปรับปรุงเว็บไซตส์ถาบัน 

 0.3600 0.1000 0.9000 

สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์หง่ชาต ิ(สดร.) รวม 42.0000 14.8000 14.3000 14.0000 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาระบบคอมพิวเตอร ์ 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 

จัดหาระบบระบบป้องกันและเช่ือมโยงเครือข่าย 3.0000 0.3000 0.3000  

จัดหาระบบส ารองข้อมูล 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

จัดหาระบบห้องจัดเก็บคอมพิวเตอร์ท าหน้าท่ีแม่ข่าย 10.0000    

พัฒนาระบบบริหารจดัการ ( MIS ) 0.5000 0.5000   
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาระบบคอมพิวเตอร ์ 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 

จัดหาระบบเครือข่ายและระบบปอ้งกัน 3.0000 0.3000 0.3000 0.3000 

จัดหาระบบส ารองข้อมูล 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

จัดหาระบบห้องจัดเก็บคอมพิวเตอร์ท าหน้าท่ีแม่ข่าย 10.0000 0.2000 0.2000 0.2000 

พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอรส์มรรถนะสูง ส าหรับงานด้านดารา
ศาสตร ์

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ HPC 7.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

จัดหาระบบส ารองข้อมูล 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบบริหารจดัการ ( MIS ) 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 

สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ าและการเกษตร (องคก์ารมหาชน) (สสนก.)                                                             รวม 103.9238 152.0000 81.9500 0.0000 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ าและภมูิอากาศแห่งชาติ 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2558 - 2561) 

ความร่วมมืองานวิจัยด้านน้ าในระดับนานาชาต ิ

 System Integration, Proprietary Computing and 
Modeling 

 Real time monitoring, forecasting & operating 
system 

 Climate Change Adaptation and Planning 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

 ถ่ายทอดองค์ความรู้/พัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity 
Building) 

    

โครงการพัฒนาระบบภมูิสารสนเทศน้ าระดับต าบล ระยะที่ 3  
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2558 - 2561) 

ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นในการปฏิบัติงานดา้นแหล่งน้ า 
และฝึกอบรมภูมิสารสนเทศ 

50.0000 120.0000 49.9500 50.0000 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 

โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ าและภมูิอากาศแห่งชาติ 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2558 - 2561) 

ระบบคลังข้อมูล 

 เพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมลูเพื่อให้ระบบแบบจ าลองมี
ความแม่นย าและพร้อมใช้งานในสถานการณต์่าง ๆ 

 พัฒนาระบบบัญชีข้อมลู ระบบเชื่อมโยง และให้บริการ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

53.9238 32.0000 32.0000  

 

ระบบวิเคราะห์และบริหาร 

 พัฒนาระบบแบบจ าลองเพื่อวิเคราะห์การไหลของน้ า
และเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัต ิ

 พัฒนาระบบการคาดการณส์ภาพอากาศและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

    

โครงการพัฒนาระบบภมูิสารสนเทศน้ าระดับต าบล ระยะที่ 3  
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 2558 - 2561) 

จัดท าแผนที่แหล่งน้ าระดับต าบลส าหรับ อบต. (4000 ต าบล) 
    

น าเข้าข้อมูลบนระบบ Internet GIS-MIS และแสดงผลข้อมลูราย
จังหวัดแบบรายงานสถิติและแผนที่     
ติดตั้งอุปกรณ์ตดิตามสถานการณน์้ าอัตโนมัติ (Media Box) ใน
พื้นที่ต าบลน าร่อง     
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

องคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ(อพ.) รวม 4.5600 3.3000 2.3000 2.3000 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

พัฒนาโปรแกรมระบบให้บริการผา่นเว็บไซต ์ การพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจดัการเว็บไซต์ 
อพวช. เพื่อการสื่อสารองค์ความรูด้้านวิทยาศาสตร์แกส่ังคม 

2.000 1.000   

การพัฒนาสื่อดิจติอลเพื่อน าเสนอแบบ online 1.000 1.000 1.000 1.000 

พัฒนา Application ให้บริการระบบ Mobile device 1.000 1.000 1.000 1.000 

พัฒนาสื่อในนิทรรศการเพื่อส่งเสรมิการเรียนรูผ้่านสารสนเทศ  การพัฒนา Application บน Tablet 0.300 0.300 0.300 0.300 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 

พัฒนาระบบฐานข้อมลูคลังวัสดุตวัอย่าง การพัฒนาระบบคลังทรัพยากรชีวภาพ และวสัดุวิจัยเทคโนโลยีขีว
ภาพ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

0.26    

พัฒนาสื่อในนิทรรศการเพื่อส่งเสรมิการเรียนรูผ้่านสารสนเทศ โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส าหรบัจัดแสดงในนิทรรศการ      

อบรมเชิงปฏิบัติการ IT ได้แก่ กิจกรรมการผลิตชุด (อบรม) การ
ทดลอง Internet of Thing (M2M Communication)  และ
กิจกรรมการผลิตชุด (อบรม) การทดลอง IT แสนกล 

    

นิทรรศการเจ้าฟ้าไอที (นิทรรศการที่จัดแสดงเกี่ยวกับสมเด็จ
พระเทพรัตนราขสดุา สยามบรมราชกุมารี) น าเสนอเรื่องราวพระ
ราชกรณยีกิจในด้าน IT ประกอบด้วยนิทรรศการ 5 ส่วน โดยจัด
แสดงผ่านสื่อ Panel, Computer, และ Interactive Program 
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต(ิองคก์ารมหาชน) (สทน.)   รวม 1.6000 1.6000 1.6000 1.6000 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT  ฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร ์และ โปรแกรมส านักงาน 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 

ฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ส าหรับการปฏิบัติงานต่าง ๆ  0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 

ฝึกอบรมการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภยั
สารสนเทศ (IT Security Awareness) 

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Executive 
Service)  

สรุปข้อมลูที่ควรรวบรวมไว้ท่ีส่วนกลาง      

รวบรวมตดิตามผลตามหัวข้อที่ก าหนดเก็บข้อมลูเปรยีบเทียบ
ย้อนหลัง 2 ปี 

    

รวบรวมตดิตามผลตามหัวข้อที่ก าหนดเริม่เก็บข้อมลูเพิ่มเติมที่ได้รับ
แจ้ง 

    

ศึกษาและจดัท ากระบวนการ EA (รอง บริหาร ฝึกอบรม/อบรม
ภายนอก) 

    

การออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ, EA      

พิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและวางแผนโครงการ      
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

การจัดหาระบบซอฟท์แวร์ หรือ พัฒนาระบบส านักงานเพิ่มเติม 
(ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลเครื่องมือ เครื่องจักร การซ่อมบ ารุงระบบ
การเบิกจ่ายคอมพิวเตอร์ วัสดุ สารเคม ี การซ่อมบ ารุง) 

    

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานภายใน 
(Internal Service) 

พัฒนาระบบ ICT Help Desk     

พัฒนาระบบบูรณาการงบประมาณ บัญชี การเงินและบริการ
อิเล็กทรอนิกส ์

    

พัฒนาระบบงานภายใน (ปฏิทินตารางนัดหมาย, การจองห้อง
ประชุม, ระบบการจองรถยนต์) 

    

พัฒนาระบบรายงานข้อมูลส าหรับการตรวจสอบภายใน     

พัฒนาระบบงานทรัพยกรบคุคล (HRMS)     

พัฒนาระบบการประชุมไร้กระดาษ (Paperless meeting)     

พัฒนาระบบ E-service     

โครงการพัฒนาความรู้ดา้นนิวเคลยีร์และรังสผี่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์(Knowledge service) 

พัฒนาระบบ KM ให้ทันสมัย     

ยทุธศาสตรท์ี ่3 

โครงการพัฒนาความรู้ดา้นนิวเคลยีร์และรังสผี่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์(Knowledge service) 

พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรปูแบบ e-learning     

จัดท าระบบ e-library และ สร้างเคือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์     
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

2559 2560 2561 2562 

 

จัดท าระบบคลังความรู้ด้านนิวเคลยีร์และรังส ี     

ผลิตและเผยแพร่องค์ความรูด้้านนวิเคลียร์และรังส ีส าหรับสื่อสาร
ให้ผู้รับบริการ  

    

โครงการยกระดับการให้บริการด้วยระบบสารสนเทศ (External 
Service) 

ปรับปรุงเว็บไซต์หลัก 
0.3 0.3 0.3 0.3 

พัฒนาระบบงานขายและการให้บริการ (e-commerce) 
0.3 0.3 0.3 0.3 

พัฒนาระบบงานขายและการให้บริการ (M-commerce) 
0.5 0.5 0.5 0.5 

โครงการบรูณาการฐานข้อมลูการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีนิวเคลียร ์

ส่งเสริมการใช้ ICT ในการบริหารจัดการงานวิจัยภายในหน่วยงาน     

บูรณาการข้อมูลของระบบบริหารงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 
    

ส ารวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการงานวิจัย 
    

ยทุธศาสตรท์ี ่4 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

จัดท านโยบาย ข้อก าหนด และ ระเบียบตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน 

        

ปรับปรุงนโยบายความมั่นคงปลอดภัย 
        

จัดท าแผน BCP ด้าน ICT 
        

จัดท าแผนแม่บท IT ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผน ICT วท  
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ส่วนที่ 3  การตดิตามและประเมนิผล 

 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ วท.  
 ปี พ.ศ. 2559 - 2562 ได้ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ วท.  พ.ศ. 
2558 - 2562   ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ วท.  และ
คณะอนุกรรมการบูรณาการงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ  วท.  โดยมีศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทสและการสื่อสาร (ศท.) ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการซึ่งได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

 ในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ได้ก าหนดให้มีการ 

1. การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมรายปี 
  ด าเนินการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมด้าน ICT ตามแผนปฏิบัติการ โดย
หน่วยงานในสังกัด วท. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้าน ICT ภายใต้แผนปฏิบัติการ  ส่งให้
ฝ่ายเลขานุการ เพ่ือจัดท าสรุปและน าเสนอต่อคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ โดยมุ่งเน้นการติดตาม
เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งเป็นการประเมินผลงานที่เกิด
ขึ้นกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ซึ่งจะน าไปสู่การป้องกัน แก้ไขปัญหาอุปสรรคเพ่ือให้การด าเนินงาน บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. การติดตามและสรุปผลการด าเนินงานในระยะครึ่งแผน 
  ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยฝ่ายเลขานุการ
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือเป็นการรายงานให้ทราบถึงผลส าเร็จของการด าเนินงานและปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระยะครึ่งแผน 

3. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน 

ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการของหน่วยงานในสังกัด วท. จัดท ารายงานสรุปผลโครงการหลัง
สิ้นสุดโครงการส่งให้ฝ่ายเลขานุการ  เพ่ือเสนอรายงานเป็นภาพรวมต่อคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
ซ่ึงผลสรุปนี้จะน าไปปรับปรุงและยกระดับการด าเนินงาน และการจัดท าแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป 
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