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บทที่ 1
บททั่วไป
สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) หรือ สพพ. มีชื่อ
เ ป็ น ภำษำอั ง กฤษว่ ำ Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public
Organization) เรียกสั้นๆ ว่ำ NEDA ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2548 ตำมพระรำชกฤษฎีกำ
จัดตั้งสำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2548 ซึ่งประกำศใน
รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม 122 ตอนที่ 39 ก ลงวันที่ 16 พฤษภำคม 2548 ซึ่งพระรำชกฤษฎีกำฉบับดัง กล่ ำว
ประกอบด้วย 7 หมวด 54 มำตรำ และ 1 บทเฉพำะกำล ดังนี้
หมวดที่ 1 ว่ำด้วย กำรจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอำนำจหน้ำที่
หมวดที่ 2 ว่ำด้วย ทุน รำยได้ และทรัพย์สิน
หมวดที่ 3 ว่ำด้วย กำรบริหำรและกำรดำเนินกิจกำร
หมวดที่ 4 ว่ำด้วย กำรประสำนกำรปฏิบัติกำร
หมวดที่ 5 ว่ำด้วย ผู้ปฏิบัติงำนของสำนักงำน
หมวดที่ 6 ว่ำด้วย กำรบัญชี กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผลงำนของสำนักงำน
หมวดที่ 7 ว่ำด้วย กำรกำกับดูแล
บทเฉพำะกำล เป็นบทว่ำด้วยกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ในช่วงของกำรเริ่มก่อตั้ง สพพ. เช่น ด้ำน
งบประมำณ และกำรย้ำย-ถ่ำยโอนทรัพย์สินและบุคลำกรจำก สชพ. /NECF เดิม เป็นต้น
1. บทบาทของ สพพ.
1) กำรให้ควำมช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้ำนและประเทศอื่นๆ ทั้งด้ำนกำรเงินและวิชำกำร
2) กำรให้ควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
3) กำรศึกษำและจัดทำข้อเสนอแนะนโยบำยตลอดจนมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรให้ควำมร่วมมือฯ
4) กำรประสำนกำรใช้อำนำจหน้ำที่หน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อบูรณำกำรควำมร่วมมือฯ
2. อานาจหน้าที่ของ สพพ.
1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิ์ครอบครอง และมีทรัพย์สินต่ำงๆ
2) ก่อตั้งสิทธิ์หรือทำนิติกรรมใดๆ ได้
3) ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินแบบให้เปล่ำ (Grant) และเงินกู้แบบเงื่อนไขผ่อนปรน เพื่อ
ประโยชน์ในกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของสำนักงำน (ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่คณะกรรมกำร
กำหนด)
4) กู้ยืม (ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด) หรือระดมเงินทุนเองได้ (ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไข ที่คณะกรรมกำรกำหนด)
5) เข้ ำ ร่ ว มทุ น กั บ บุ ค คลหรื อ นิติ บุ ค คลอื่ น ในกิ จ กรรมที่ เ กี่ ยวกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องส ำนั กงำน
(ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด)
6) เป็นตัวแทนหรือนำยหน้ำ หรือมอบหมำย หรือว่ำจ้ำงบุคคลหรื อนิติบุคคลประกอบกิจกำร
ต่ำงๆ ตำมวัตถุประสงค์ของสำนักงำนได้
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7) ทำควำมตกลงและร่วมมือกับหน่วยงำนของรัฐ องค์กำร หรือหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ
รวมทั้งภำคเอกชนในกิจกำรที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสำนักงำนได้
8) เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำบำรุง ค่ำบริกำร หรือค่ำตอบแทนอื่นใดในกำรดำเนินกิจกำร
9) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสำนักงำน กระทำกำรอื่นใดที่จำเป็นหรือ
ต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงำน
3. โครงสร้างองค์กร สพพ.
ภำพที่ 1 โครงสร้ำงองค์กร สพพ.
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4. วิสัยทัศน์ของ สพพ.
เป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภำคในกำรร่วมพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อขยำยโอกำส
ทำงกำรค้ำและกำรลงทุนร่วมกัน
5. พันธกิจของ สพพ.
1) เป็นกลไกของรัฐบำลไทยในกำรดำเนินนโยบำยร่วมพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
โดยกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรแก่รั ฐบำล รัฐวิสำหกิจ หรือสถำบันกำรเงินของรัฐบำล
ประเทศเพื่อนบ้ำน
2) บูรณำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน องค์กรหรือหน่วยงำน ภำยในและต่ำงประเทศ
ในกำรร่วมพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนร่วมกัน
6. เป้าหมายหลัก
1) ให้ควำมร่วมร่วมมือด้ำนกำรเงินและวิชำกำร เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
2) บูรณำกำรควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
3) บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินให้สำมำรถรองรับควำมร่วมมือด้ำนกำรเงิน และวิชำกำรประเทศ
เพื่อนบ้ำนได้อย่ำงยั่งยืน
4) พั ฒ นำระบบกำรท ำงำนภำยในองค์ ก รอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ยกระดั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำน ให้ ไ ด้
มำตรฐำนสำกล
7. ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรเงิน และวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล
เป้าประสงค์
1. เพื่อผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง
2. เพื่อให้ ควำมร่ ว มมื อ ทำงกำรเงิน และวิช ำกำรเกิ ดผลเป็นรู ปธรรม และสอดคล้ อ งกั บ แผน
กรอบควำมร่วมมือ ยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ำน
3. เพื่ อ ให้ ค วำมร่ ว มมื อ ทำงกำรเงิ น และวิ ช ำกำรของ สพพ. กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ ำ นได้
มำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทำแผนควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (Country
Strategy) ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำประเทศของไทย และประเทศเพื่อนบ้ำน รวมทั้ง
ข้อตกลงกรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณำกำรกับหน่วยงำนภำคเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อให้ควำมร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน เอื้อต่อกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 พั ฒ นำกระบวนกำรและเครื่ อ งมื อ ในกำรด ำเนิ น งำนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เช่ น
กำรประเมิน ควำมเสี่ ยงในกำรดำเนิ น งำน กำรประเมินผลโครงกำรที่แล้ว เสร็จ และกำรจัดทำ ข้อกำหนด
ทำงด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4 ริเริ่มและพัฒนำโครงกำรควำมร่วมมือให้ตอบสนองกับควำมต้องกำร ในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้ำนและภูมิภำค และสอดคล้องกับพลวัตของนโยบำยต่ำงๆ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณำกำรกับภำคส่วนต่ำงๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในกำรร่วมพัฒนำเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
เป้าประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ค วำมร่ ว มมื อ ทำงกำรเงิ น และวิ ช ำกำรแก่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ ำ นมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพได้
มำตรฐำนสำกลรวมทั้งตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศเพื่อนบ้ำนและผู้มีส่วนได้เสีย
2. เพื่อบูรณำกำรกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจำกัด เป็นประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้ำน
กลยุทธ์ที่ 1 ทำงำนใกล้ชิดกับรัฐบำลและภำคส่วนต่ำงๆ ของประเทศเพื่อนบ้ำน รวมทั้งหุ้นส่วน
เพื่อกำรพัฒนำในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือในระดับทวิภำคี และพหุภำคีที่สำมำรถทำให้เกิดกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน และสนับสนุนกำรเติบโตอย่ำงมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 2 ใช้ควำมร่วมมือตำมกรอบทวิภำคีและพหุภำคีในกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำงๆ รวมทั้งหุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำในกำรร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำร รวมทั้งไม่ให้เกิดควำม
ซ้ำซ้อนในกำรใช้ทรัพยำกร
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 ประสำนกั บ หน่ ว ยงำนของรั ฐ บำลไทยอย่ ำ งใกล้ ชิ ด เพื่ อ ผลั ก ดั น และส่ ง เสริ ม
กำรบูรณำกำรในกำรริเริ่มโครงกำรควำมร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำร รวมทั้งพัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
เพื่อนำบทเรียนที่ผ่ำนมำไปจัดทำยุทธศำสตร์และโครงกำรในอนำคต
กลยุทธ์ที่ 4 ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงภำคประชำชน
เข้ำใจบทบำทและผลงำนของประเทศไทยในโครงกำรให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรเงินและวิชำกำรและผลประโยชน์
ร่วมกันในภูมิภำค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรเงินเพื่อควำมยั่งยืนในกำรดำเนินงำน
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้ สพพ. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับกำรดำเนินงำนและรองรับกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงยั่งยืน
2. พัฒนำนวัตกรรมทำงกำรเงินในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
กลยุทธ์ที่ 1 แสวงหำแหล่งเงินที่เหมำะสมจำกตลำดกำรเงิน เพื่อสนับสนุนภำรกิจของ สพพ. ให้มี
ควำมต่อเนื่องและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 พิจำรณำแนวทำงกำรให้ควำมร่วมมือทำงกำรเงินในรูปแบบอื่นๆ เช่น กำรร่วมทุน
และกำร
ร่วมลงทุน กำรกู้ต่อกำรเป็นตัวแทนกำรให้กู้ และกำรให้กู้ร่วมกับองค์กรอื่น
กลยุทธ์ที่ 3 บริหำรเงินทุนให้เป็นไปตำมระเบียบและสำมำรถตรวจสอบได้ รวมถึงพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรหนี้ และระบบฐำนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสำมำรถรองรับกำรดำเนินงำนของ สพพ. ใน
อนำคต
กลยุทธ์ที่ 4 จัดทำกรอบควำมยั่งยืนทำงกำรเงินของ สพพ. เพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำนกำรให้
ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนมีควำมยั่งยืน และสำมำรถรักษำระดับควำมน่ำเชื่อทำงด้ำนเครดิตของ
องค์กร
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง และเสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน
เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบกำรทำงำนภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง
2. เพื่อให้กำรบริหำรงำนภำยใน สพพ. เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
3. เพื่อสร้ำงบุคลำกรให้มีสมรรถนะในกำรดำเนินงำนในแต่ละด้ำนควบคู่กับธรรมำภิบำล
4. เพื่อให้สำมำรถบริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. เพื่อให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนขององค์กรในทุกๆ ด้ำน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรทำงำนขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม เอื้อต่อกำรทำงำนที่
มีประสิทธิภำพ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ และยกระดับควำมโปร่งใสของกำรปฏิบัติงำนให้สำมำรถตรวจสอบได้
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพในกำรปฏิบัติงำนทุกสำยงำน ควบคู่ไปกับควำมมี
คุณธรรม และจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 เปิดเผยข้อมูลองค์กรที่ดำเนินงำนในประเทศเพื่อนบ้ำนต่อสำธำรณะอย่ำงเพียงพอ
และ เหมำะสม และเอื้อต่อกำรดำเนินงำนของเอกชนและสำธำรณชน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลกำรปฏิบัติงำนตำม
แนวทำงปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
กลยุทธ์ที่ 4 จัดทำแนวทำงปฏิบัติงำนภำยในของ สพพ. ให้สอดคล้องกับ พรบ. และระเบียบ
ต่ำงๆ ของทำงรำชกำร รวมถึงป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
กลยุทธ์ ที่ 5 พัฒ นำมำตรกำรเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนให้กับ
บุคลำกร
กลยุทธ์ที่ 6 ให้บุคลำกรในองค์กรมีโอกำสในกำรเสนอควำมเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตใน
ทุกๆ ด้ำนเพื่อให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมในองค์กร
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บทที่ 2
สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. โครงสร้างการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คพพ.
ผอ. สพพ.

CIO สพพ.
สานัก/ฝ่าย
ภำพที่ 2 โครงสร้ำงองค์กร สพพ.
2. สถานภาพด้านบุคลากร
ปัจจุบัน สพพ. มีอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ทั้งหมด 55 อัตรำ แต่มีจำนวนพนักงำนประจำ ณ วันที่
31 พฤษภำคม 2562 จำนวน 49 คน ดังนี้
ตำรำงที่ 1 อัตรำกำลัง จำแนกตำมอำยุเจ้ำหน้ำที่
อายุ (ปี)
อัตรากาลัง (คน)
ต่ำกว่ำ 30 ปี
10
30 - 34
10
35 - 39
13
40 - 44
8
45 - 49
5
50 - 54
2
ตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
2
รวม
49

สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)

คิดเป็นร้อยละ
20.41
20.41
24.49
16.33
10.20
4.08
4.98
100
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สพพ. มีนโยบำยที่จะพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนฯ ทุกระดับ (เจ้ำหน้ำที่ จำนวน 49 คน) ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อใช้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัด
ให้มีกำรฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูนทักษะ และพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ที่
รั บ ผิ ดชอบทำงด้ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ และเจ้ำหน้ำ ที่ สพพ. ให้ ส ำมำรถนำวิท ยำกำรด้ ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ทันสมัยมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรงำนของ สพพ. โดยสรุปดังนี้
จานวนหลักสูตรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 - 2562
ปีงบประมาณ
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556

ตำรำงที่ 2 จำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมด้ำน ICT พ.ศ. 2556 – 2562
หลักสูตร
จานวนผู้ผ่านการอบรม
Microsoft Project
15
Microsoft Power Point Presentation
30
Microsoft Excel 2013
30
Infographic Piktochart และ Prezi
30
Infographic Power Point
25
Microsoft Office 2013
32
Microsoft Office 2010
15
รวม
177

* หมายเหตุ จำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2562
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3. การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สพพ. มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยแยกออกเป็น 4 ด้ำน คือ
1) ด้ำนบุคลำกร (Man)
2) ด้ำนกำรเงิน (Money)
3) ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลและสำรสนเทศ (Material)
4) ด้ำนกำรจัดกำร (Management)

Man

Manage
ment

ICT
Management

Money

Material

ภำพที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ สพพ.
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4. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง หรือ Hardware หมำยถึง ส่วนที่ประกอบเป็นเครื่ อง
คอมพิว เตอร์ แม่ข่ำย เครื่ องคอมพิว เตอร์ รวมอุปกรณ์ต่อพ่ว งต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิว เตอร์ที่สำมำรถ
มองเห็นและสัมผัสได้จำกกำรสำรวจข้อมูลกำรใช้งำน Hardware ของ สพพ. สำมำรถสรุปรำยกำรที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ได้ดังนี้
ตำรำงที่ 3 รำยกำรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ำย และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ลาดับ

ประเภท

ยี่ห้อ

รุ่น

จานวน

ติดตั้ง

ครบ 5 ปี

หมายเหตุ
ดำเนินกำรกำร
โอนย้ำยข้อมูลไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ำยตามข้อ 2 เพือ่
รองรับกำรใช้งำน
สำหรับระบบห้อง
ประชุมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
ซึ่งจะดำเนินกำรใน
ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 เนื่องจำก
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
จัดซื้อหน่วยจัดเก็บใน
ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562

1

Server

IBM

System 3250 M5

1

2557

2562

2

Server

Dell

PowerEdge R640

1

2562

2567

3

Storage

NAS

QNAP

1

2560

2565

4

Personal Computer

Dell

Optiplex 7450 AIO

3

2561

2566

5

Personal Computer

Dell

Optiplex 3020

5

2557

2562

6

Personal Computer

Dell

Optiplex 3020

9

2558

2563

7

Personal Computer

Dell

Optiplex 3020

13

2559

2564

8

Personal Computer

Dell

Optiplex 3240 AIO

8

2560

2565

9

Personal Computer

Dell

Optiplex 5250 AIO

3

2561

2566

10

Personal Computer

Dell

Optiplex 7440 AIO

3

2560

2565

11

Computer Notebook Dell

XPS 13

2

2557

สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)

2562

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
จัดซื้อในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 เพื่อ
ทดแทนเครื่องเดิมที่
เสื่อมสภำพ

ดำเนินกำรจัดซื้อใน
ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 เพื่อ
ทดแทนเครื่องเดิมที่
เสื่อมสภำพ
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ลาดับ

ประเภท

ยี่ห้อ

รุ่น

จานวน

ติดตั้ง

ครบ 5 ปี

12

Computer Notebook Dell

Latitude 7390

6

2561

2566

13
14

Computer Notebook Dell
KVM
ATEN

Latitude 3470
CL5708M

5
1

2560
2560

2565
2565

15

Printer

HP

LaserJet Pro 400 M
401 dne

2

2557

2562

16

Printer

Brother

MFC-9330CDW

1

2558

2563

17

Printer

Brother

MFC-9330CDW

3

2560

2565

20

Switch

HP

1

2557

2562

21

Switch

Cisco

WS-C3850-48P

1

2560

2565

22

Switch

Cisco

500 Series

2

2560

2565

23

Switch

Cisco

1

2562

2567

24

Log
Wireless Access
Point
Firewall

Softnic

1

2560

2565

HP Aruba Aruba 215

6

2560

2565

Fortinet

FortiGate 60D

1

2560

2565

Fortinet

FortiGate 90D

1

2560

2565

Palo alto PA-800

1

2561

2565

29

Firewall
Intrusion Prevention
System
Unit Power Supply

Syndome Hercules-RT Serie

1

2562

2567

30

Tablet

IPAD

IPAD

5

2560

2565

31

Tablet

IPAD

IPAD

4

2561

2566

32

Tablet

IPAD

IPAD

10

2562

2567

33

CCTV

Sunell

-

8

2560

2564

25
26
27
28

SLG-SA3

หมายเหตุ

ดำเนินกำรจัดซื้อใน
ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 เพื่อ
ทดแทนเครื่องเดิมที่
เสื่อมสภำพ

ดำเนินกำรจัดซื้อใน
ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 เพื่อ
ทดแทนเครื่องเดิมที่
เสื่อมสภำพ

หมายเหตุ : ในกรณีอุปกรณ์ที่ครบอายุการใช้งาน 5 ปี หรือมากกว่า และเสื่อมสภาพแล้ว สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น สพพ. อยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจะดาเนนิการจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ที่มา: ฝ่ายสารสนเทศ สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน), เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562)
สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)
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4.1 ระบบซอฟท์แวร์
ตำรำงที่ 4 ระบบซอฟท์แวร์
ลาดับ
รายการ
จานวน เริ่มใช้งาน
1 MS Office 2013 Professional Plus
5
2558
2 Adobe Acrobat Professional XI
7
2557
3 Adobe Acrobat Professional 2017
5
2562
Adobe Creative Cloud for teams ALL Multiple
4
2
2558
Platforms Multi Asian Languages Licensing
5 Windows 8.1 Professional
5
2558
6 MS Office 2016 Professional Plus
50
2560
7 ระบบ E-mail (MailGoThai)
1
2557
8 ระบบ Web Portal
1
2560
9 ระบบติดตำมงำน/โครงกำร
1
2553
10 ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1
2553
11 ระบบกำรเงินและบัญชี
1
2553
12 ระบบงบประมำณ
1
2553
13 ระบบบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล (Prosoft)
1
2553
14 ระบบพัสดุ
1
2553
15 ระบบจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์
1
2553
16 ระบบเบิกวัสดุอุปกรณ์
1
2553

ภาษาที่พัฒนา
Software Packet
Software Packet
Software Packet
Software Packet

17

ระบบบริหำรเงินทุน

1

2557

18
19

Time Attendance Management
ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำนและกำรลำ
ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำนและกำรลำบน Mobile
Application

1
1

2558
2561

Software Packet
Software Packet
DGA
PHP
.NET + Data MySQL
.NET + Data MySQL
.NET + Data MySQL
.NET + Data MySQL
.NET
.NET + Data MySQL
.NET + Data MySQL
.NET + Data MySQL
Apache + PHP +
Data MySQL
Max Solution
.NET + Data MySQL

1

2562

React Native

20

สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)
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5. โครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย (Network Infrastructure)

ภำพที่ 3 โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเครือข่ำย (Network Infrastructure)

สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)
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6. การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กำรวิเครำะห์สถำนภำพด้ำน ICT ของ สพพ. เป็นกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรเพื่อพัฒนำระบบ
ICT ของ สพพ. ประกอบด้วย กำรวิเครำะห์สภำพกำรณ์ของกำรจัดกำรทรัพยำกรด้ำน ICT โดยกำรวิเครำะห์
สภำวะแวดล้อม SWOT Analysis เพื่อนำมำกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำระบบงำนกำรบริหำรจัดกำร ICT ของ
สพพ. ผลกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวมีสำระสำคัญ ดังนี้
ตำรำงที่ 5 บทวิเครำะห์สถำนภำพด้ำน ICT ของ สพพ.
จุดแข็ง/โอกาส
จุดแข็ง
1. มีโครงข่ำย Network ภำยในครอบคลุมทั้งสำนักงำน
2. มีระบบสำนักงำนอัตโนมัติ
3. มีควำมตื่นตัวในกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
4. ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำระบบ ICT เป็น
อย่ำงมำก
5. มีกำรจัดทำแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและมี
กำรติดตำมควำมสำเร็จอย่ำงใกล้ชดิ
6. เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรดำเนินงำน
7. เจ้ำหน้ำที่มีควำมพยำยำมในกำรใช้ทรัพยำกรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีอยู่อย่ำงจำกัดให้บรรลุ
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในเวลำทีก่ ำหนด
โอกาส
1. มีเทคโนโลยีใหม่ที่รองรับกำรปฏิบัติงำนของ สพพ.
รวมทั้งระบบ Network มีควำมเชือ่ มโยงครอบคลุมทั้ง
องค์กร
2. แนวโน้มรำคำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบริกำร
อินเทอร์เน็ตลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
3. มีกฎหมำยและมำตรฐำนกำรแลกเปลีย่ นข้อมูลที่
สนับสนุนกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
4. กำรพัฒนำเทคโนโลยี Cloud Computing และ
SOA ทำให้สำรมำรถใช้บริกำรระบบ ICT และข้อมูล
ต่ำงๆ ได้ โดยไม่ต้องพัฒนำระบบเอง
5. สำมำรถฝึกฝนทักษะด้ำน ICT ของเจ้ำหน้ำที่ให้
มำกขึ้น
6. ข้อมูลในระบบเป็นปัจจุบันและทันสมัยมำกขึ้น
7. เนื้อหำเว็บไซต์มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

จุดอ่อน/อุปสรรค
จุดอ่อน
1. อุปกรณ์ IT และกำรบำรุงรักษำอุปกรณ์ IT ไม่เพียงพอ
2. ระบบเครือข่ำยภำยนอกควำมเร็วไม่เพียงพอ และขำด
เสถียรภำพ
3. ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิไ์ ม่ครบถ้วน
4. ข้อมูลในระบบไม่สมบูรณ์ยังไม่สำมำรถสรุปประมวลผล เพื่อ
นำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิงำน
5. บุคลำกรขำดควำมเชี่ยวชำญกำรใช้ ICT และกำรฝึกอบรมไม่
เพียงพอ
6. ขำดกำรวำงแผนบริหำรจัดกำร ICT อย่ำงเป็นระบบ
7. กำรใช้ประโยชน์จำกระบบ ICT ยังไม่เต็มประสิทธิภำพ
8. ขำดควำมชัดเจนในมำตรกำรตรวจสอบ และติดตำม
ประเมินผล
อุปสรรค
1. มีกำรรบกวนระบบจำก Virus และภัยคุกคำมด้ำน ICT
จำนวนมำก
2. ข้อมูลมีปริมำณเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว
3. กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว ทำให้ไม่สำมำรถ
พัฒนำบุคลำกรได้ทัน
4. กฎหมำยด้ำน ICT มีควำมซับซ้อน ทำให้เกิดข้อจำกัดในกำร
ใช้งำน ICT
5. ไม่มีกำรประสำนกันระหว่ำงหน่วยงำน
6. ขำดกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบ IT ที่ใช้งำนปัจจุบัน

สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)

13

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2563 - 2567

บทที่ 3

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
ภำยใต้กระแสกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเทคโนโลยีสำรสนเทศมีส่วน
สำคัญอย่ำงยิ่งในทุกๆ กิจกรรม ทั้งภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแนวนโยบำยในกำรส่งเสริมและ
พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศในหลำยแง่มุมและหลำยระดับ ทั้งกรอบนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
ประเทศไทย และของอำเซียน รวมทั้ง ได้ทำกำรศึกษำแนวนโยบำยที่มีควำมเกี่ยวข้องในกำรจัดทำแผนปฏิบัติ
กำรดิจิทัล เพื่อสรุปประเด็นสำคัญของแนวนโยบำยดังกล่ำวนำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดทำยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้กับ สพพ. ต่อไป โดยมีรำยละเอียดผลกำรศึกษำ ดังนี้
1) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
แผนขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เป็นกำรนำ
แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยใช้เป้ำหมำยและแนวทำงด้ำนกำร
พั ฒ นำดิ จิ ทั ล ของประเทศตำมที่ ก ำหนดไว้ ใ นพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
(มำตรำ 6) ที่ป ระกำศและมีผ ลบั งคับ ใช้ในวันที่ 23 มกรำคม 2560 เป็นกรอบนำควำมคิดเบื้องต้นในกำร
วำงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
วิสัยทัศน์
ยกระดับภำครัฐไทยสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน มี กำรทำงำน
แบบอัจฉริยะ ให้บริกำรโดยมีประชำชนเป็นศูนย์กลำง และขับเคลื่อนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงแท้จริง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcomes)
เป้ำหมำยกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยประกอบด้วย 4 เป้ำหมำยหลัก
(1) ยกระดับตัวชี้วัดสำกลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
(2) บริกำรภำครัฐตอบสนองประชำชน ผู้ประกอบกำรทุกภำคส่วนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว
แม่นยำ โดยไม่ต้องใช้สำเนำเอกสำร
(3) ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลภำครั ฐได้สะดวก และเหมำะสม เพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใส และ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน
(4) มีโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลภำครัฐ กำรจัดเก็บและบริหำรฐำนข้อมูลที่บูรณำกำรไม่ซ้ำซ้อน
สำมำรถรองรับกำรเชื่อมโยงกำรทำงำนระหว่ำงหน่วยงำน และให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
ภำยใต้แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้วยประเด็น
ยุ ท ธศำสตร์ 5 ยุ ท ธศำสตร์ โดยในแต่ ล ะประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ยั ง แบ่ ง ออกเป็ น มำตรกำรกำรพั ฒ นำ
ขีดควำมสำมำรถเชิงดิจิทัลภำครัฐไทยในด้ำนต่ำงๆ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้ำหมำยหลัก คือ กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศภำครั ฐเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต
ของประชำชนโดยให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรช่ ว ยเหลื อ ที่ เ หมำะสมและตรงกั บ ควำมต้ อ งกำรรำยบุ ค คลของ
ผู้ด้อยโอกำสกำรเพิ่มและพัฒนำประสิทธิภำพแรงงำนให้มีคุ ณภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดกำร
เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโดยรวม และกำรเพิ่มโอกำสในกำรเข้ ำถึงบริก ำร
สำธำรณสุ ข ที่ มี คุ ณ ภำพและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรท ำงำนของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรสุ ข ภำพ โดยกำรพั ฒ นำ
ขีดควำมสำมำรถเชิงดิจิทัลภำครัฐไทยภำยใต้ยุทธศำสตร์นี้ ประกอบด้วย
1) กำรให้บริกำรควำมช่วยเหลือแบบบูรณำกำรในเชิงรุก
2) กำรบูรณำกำรตลำดแรงงำนแบบครบวงจร
3) กำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงทำงกำรศึกษำ และกำรยกระดับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำ
4) กำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรบริกำรสำธำรณสุขที่มีคุณภำพ และเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ทำงำนของผู้ให้บริกำรด้ำนสุขภำพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
เป้ำหมำยหลัก คือ กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจในด้ำนต่ำงๆ
ตั้งแต่กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพของภำคกำรเกษตร กำรยกระดับประสบกำรณ์ดิจิทัลของนักท่องเที่ยว
กำรอำนวยควำมสะดวกแก่นักลงทุน กำรเพิ่มศักยภำพแก่ผู้ประกอบกำรส่งออก/นำเข้ำ และธุรกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม กำรยกระดับประสิทธิภำพกระบวนกำรทำงภำษีของภำครัฐ กำรบูรณำกำรข้อ มูลและบริกำร
ด้ำนกำรขนส่ง ตลอดจนกำรพัฒนำระบบบริกำรอัจฉริยะในด้ำนสำธำรณูปโภค ซึ่งทั้งหมดนี้ เพื่อกำรมุ่งไปสู่กำร
เติบโตของเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน โดยกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถเชิงดิจิทัลภำครัฐไทยภำยใต้ยุทธศำสตร์นี้
ประกอบด้วย
1) กำรเกษตรแบบครบวงจรรำยบุคคลผ่ำนกำรบูรณำกำร
2) กำรบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวแบบครบวงจร
3) กำรบูรณำกำรงำนบริกำรด้ำนกำรลงทุนข้ำมหน่วยงำน
4) กำรบูรณำกำรกำรนำเข้ำส่งออกแบบครบวงจร
5) กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) แบบบูรณำกำรเชิงรุกเพื่อส่งเสริม
กำรเติบโต
6) กำรพัฒนำระบบภำษีบูรณำกำรข้ำมหน่วยงำนแบบครบวงจร
7) กำรพัฒนำศูนย์บูรณำกำรข้อมูลคมนำคมขนส่งส่วนกลำง โดยยกระดับไปสู่กำรให้บริกำร
ขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
8) กำรเพิ่มประสิ ทธิภ ำพกำรท ำงำนของหน่ว ยงำนด้ำ นสำธำรณูปโภคและกำรยกระดั บ
กำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
เป้ ำหมำยหลั ก คือ กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งในกำรรัก ษำควำมปลอดภัยจำกทั้ ง ภั ย
ภำยในประเทศ ภัยภำยนอกประเทศ และภัยธรรมชำติ โดยเปลี่ยนจำกกำรแก้ไขสถำนกำรณ์มำเป็นกำรป้องกัน
ก่อนเกิดเหตุมำกขึ้น รวมถึงกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ ในภำวะวิกฤตให้สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย
และฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่ภำวะปกติอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยในระยะเวลำโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะต้อง
อำศัยกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศภำครัฐในกำรดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยกำรพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถเชิงดิจิทัลภำครัฐไทยภำยใต้ยุทธศำสตร์นี้ ประกอบด้วย
1) กำรรักษำควำมปลอดภัยสำธำรณะในเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก
2) กำรประเมินควำมเสี่ยงผู้โดยสำรข้ำมแดนล่วงหน้ำและพิสูจน์ตัวตนผ่ำนช่องทำงอัตโนมัติ
3) กำรบูรณำกำรข้อมูลเพื่อป้องกันภัยธรรมชำติ
4) กำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหำรจัดกำรในภำวะวิกฤต
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้ำหมำยหลัก คือ กำรบูรณำกำรและยกระดับประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนภำครัฐ ผ่ำนกำร
เชื่อมโยงระบบจำกหลำยหน่ว ยงำน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถเชิงดิจิทัลภำครัฐ ในกำรบริหำรจัดกำร ด้ำน
กำรเงินและกำรใช้จ่ำย ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ด้ำนกำรบริหำรสินทรัพย์ และด้ำนทรัพยำกรมนุษย์และกำรจ่ำย
เงินเดือน เพื่อยกระดับกำรดำเนินงำนภำครัฐ ให้สะดวก รวดเร็ว มีควำมโปร่งใส และเป็นกำรสนับสนุนกำร
พั ฒ นำสู่ ก ำรเป็ น รั ฐ บำลดิ จิ ทั ล โดยสมบู ร ณ์ โดยกำรพั ฒ นำขี ด ควำมสำมำรถเชิง ดิ จิทั ล ภำครั ฐ ไทยภำยใต้
ยุทธศำสตร์นี้ ประกอบด้วย
1) กำรบริหำรกำรเงินและกำรใช้จ่ำยภำครัฐผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์
เพื่อประสิทธิภำพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด
2) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน เพื่อควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพ สะดวก
และทั่วถึงอย่ำงเท่ำเทียม
3) กำรบริหำรสินทรัพย์กลำงผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อควำมมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4) กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลที่เชื่อมโยงและได้มำตรฐำน
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
เป้ำหมำยหลัก คือ กำรบูรณำกำรกำรให้ บริกำรภำครัฐผ่ำนกำรเชื่อมโยงระบบจำกหลำย
หน่วยงำนและกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ ควบคู่ไปกับกำรยกระดับขีด
ควำมสำมำรถและทักษะเชิงดิจิทัลให้กับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐทุกระดับและทุกหน่วยงำน เพื่อเป็นรำกฐำนของกำร
พัฒนำหน่วยงำนภำครัฐให้มุ่งสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถเชิงดิจิทัล
ภำครัฐไทยภำยใต้ยุทธศำสตร์นี้ ประกอบด้วย
1) กำรบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐผ่ำนระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลำง
2) กำรยืนยันตัวตนโดยใช้ Smart Card หรือผ่ำนบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลำง
3) กำรให้ทุกข้อมูลงำนบริกำรผ่ำนจุดเดียวโดยมีผู้รับบริกำรเป็นศูนย์กลำง
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4) กำรแก้ไขเรื่องร้องเรียนและกำรเข้ำถึงควำมต้องกำรในเชิงรุก
5) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของหน่วยงำนรัฐด้วยกำรสนับสนุนกำรทำงำนบน
โครงสร้ำงพื้นฐำนกลำง
6) กำรเพิ่มทักษะควำมเชี่ยวชำญเชิงดิจิทัลแก่บุคลำกรภำครัฐ
(ที่มา : www.dga.or.th)

2) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรในด้ ำนดิ จิทั ล ได้ เข้ ำ มำมี บ ทบำทส ำคัญ
ในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่งผลต่อฐำนควำมรู้และขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ ซึ่งหน่วยงำนภำครัฐและภำคธุรกิจต่ำงมีควำมต้องกำรนำระบบเทคโนโลยีด้ำนดิจิทัลดังกล่ำวมำใช้
ในกำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพของกำรให้บริกำรเพื่อประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับหรือกำรพัฒนำใน
กำรแข่งขันทำงธุรกิจของภำคเอกชน แต่ประเทศไทยยังขำดกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ใน
ด้ำนดิจิทัลอย่ำงเป็นระบบที่จะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรดังกล่ำว ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะนำไปสู่
กำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศครอบคลุมกำรดำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ ที่มีส่วนสำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และกำรวำงโครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ เพื่อลดควำมซ้ำซ้อนในกำรดำเนินงำนและส่งเสริม
กิ จ กรรมในด้ ำ นเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศทั้ ง ของภำครั ฐ และภำคเอกชน รั ฐ บำลจึ ง จ ำเป็ น ต้ อ งมี
พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 โดยสำระสำคัญของพระรำชบัญญัติกำร
พัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีดังนี้
1) กำรดำเนิ น กำรและกำรพัฒ นำให้ กำรใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล ก่อให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ด
โดยวิธีกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ทำให้สำมำรถใช้ร่ว มกันหรือเชื่อมโยงกันได้ หรือวิธีอื่นใดที่เป็นกำรประหยั ด
ทรัพยำกรของชำติและเกิดควำมสะดวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจำปี
2) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เป็นกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งต้องครอบคลุมโครงข่ำยกำรติดต่อสื่อสำร แพร่เสียง แพร่ภำพในทุกรูปแบบไม่ว่ำจะอยู่ในภำคพื้นดิน พื้นน้ำ
ในอำกำศ หรืออวกำศ และเป้ำหมำยในกำรใช้คลื่นควำมถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมและประโยชน์ของประชำชน
3) กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกำรให้บริกำรหรือแอพพลิเคชั่นสำหรับประยุกต์
ใช้งำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
4) กำรส่งเสริมให้เกิดมำตรฐำนหรือกฎเกณฑ์ในกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้อง
กันเพื่อให้กำรทำงำนระหว่ำงระบบสำมำรถทำงำนเชื่อมโยงกันได้อย่ำ งมีควำมมั่นคงปลอดภัย อยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำน รวมทั้งทำให้ระบบหรือกำรให้บริกำรมีควำมน่ำเชื่อ ถือ และแนวทำงกำรส่งเสริมให้เกิด กำรใช้งำน
เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์และมีหลักประกัน กำรเข้ำถึง
และใช้ประโยชน์ของประชำชนอย่ำงเท่ำเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ
5) กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำให้เกิดอุตสำหกรรมและนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัลกำรพัฒนำให้เกิดกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้ำงหรือเผยแพร่เนื้อหำผ่ำนทำงสื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และควำมมั่นคงของประเทศ
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6) กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำกำลังคน ให้เกิดควำมพร้อมและควำมรู้
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนของรัฐ และเอกชน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิด
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสร้ำงควำมตระหนักและรู้เท่ำทันสื่อและสำรสนเทศอื่น ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ลดควำมเหลื่อมล้ำในกำรเข้ำถึงบริกำรที่จำเป็นต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
7) กำรพัฒนำคลังข้อมูลและฐำนข้อมูลดิจิทัล กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ รวมทั้งกำรส่งเสริม
เพื่อให้มีระบบที่เป็นศูนย์แห่งกำรเรียนรู้และให้บริกำรข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิ กส์ที่ทันสมัย ซึ่งเอื้อต่อกำรนำไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมำะกับยุคสมัย
(ที่มา : www.ega.or.th)

3) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
ปั จ จุ บั น ภัย คุกคำมทำงไซเบอร์มีจำนวนที่เพิ่มสู งขึ้นและทวีควำมรุนแรงขึ้นตำมล ำดับ
ส่ ง ผลกระทบและสร้ ำ งควำมเสี ย หำยทั้ ง ต่ อ ระดั บ ปั จ เจกชนและระดั บ ประเทศ ซึ่ ง นำนำประเทศต่ ำ งให้
ควำมสำคัญในกำรดำเนินงำนเพื่อรับมือกับปัญหำภัยคุกคำมดังกล่ำวอย่ำงมำก จึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์
เพื่อกำหนดแนวทำงและมำตรกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นรูปธรรม ดั้งนั้น พระรำชบัญญัตินี้ ได้กำหนด
มำตรกำรในกำรดู แ ล โดยเฉพำะโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนส ำคั ญ ทำงสำรสนเทศ (Critical Information
Infrastructure) สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกกระทบประชำชนวงกว้ ำง รวมถึงได้มีกำรกำหนด
มำตรกำรรับมือภัยคุกคำมไซเบอร์ที่ต้องทำงำนร่วมกัน เพื่อลดและบรรเทำควำมเสียหำยทั้งในระดับทั่วไป และ
กรณี ร้ ำ ยแรงส ำหรั บ กำรจั ด กำรกั บ อำชญำกรจะโยงไปยั ง กฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรกระท ำควำมผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำควำมผิด ทั้งนี้ คณะกรรมกำรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชำติได้กำหนดกรอบดำเนินกำร และกรอบมำตรฐำนสำหรับแนวปฏิบัติ ดังนี้
กรอบดาเนินการ 8 ด้าน
1) กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ
2) กำรสร้ ำงมำตรกำรและกลไก เพื่อพัฒ นำศักยภำพในกำรตอบสนองต่อภั ย คุ ก คำม
ไซเบอร์
3) กำรสร้ำงมำตรกำรในกำรปกป้องโครงสร้ำงพื้นฐำนสำคัญทำงสำรสนเทศของประเทศ
4) กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครั ฐ เอกชน และประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศเพื่อควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
5) กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและองค์ควำมรู้ที่ เกี่ยวกับควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
6) กำรพัฒนำบุคลำกรและผู้เชี่ยวชำญด้ำนควำม มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งภำครั ฐและ
เอกชน
7) กำรสร้ำงควำมตระหนัก และควำมรู้ด้นควำมมั
ำ
่นคงปลอดภัยไซเบอร์
8) กำรพัฒนำระเบียบ และกฎหมำยเพื่อควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
กรอบมาตรฐานสาหรับแนวปฏิบัติ
ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของ “หลักกำรบริหำรควำมเสี่ยง” และอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย
1) กำรระบุควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นกับระบบ ทรัพย์สิน ข้อมูล และอื่นๆ
2) มำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น
3) มำตรกำรตรวจสอบ และเฝ้ำระวงัภัยคุกคำมไซเบอร์
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4) มำตรกำรเผชิญเหตุ เมื่อมีกำรตรวจพบภัยคุกคำมไซเบอร์
5) มำตรกำรรักษำและฟื้นฟูควำมเสียหำยที่เกิดจำกภัยคุกคำมไซเบอร์
(ที่มา : www.ratchakitcha.soc.go.th)

4) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เนื่องจำกปัจจุบันมีกำรล่วงละเมิดสิทธิควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นจำนวน
มำกจนสร้ำงควำมเดือดร้อนรำคำญหรือควำมเสียหำยให้แก่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับควำมก้ำวหน้ำ
ของเทคโนโลยี ทำให้กำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็นกำรล่วงละเมิดดังกล่ำว
สำมำรถทำได้โดยง่ำย สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อเศรษฐกิจโดยรวมที่ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่ำงแพร่หลำย แม้ว่ำจะได้มีกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบำงเรื่อง พระรำชบัญญัตินี้ ได้กำหนด
หลักเกณฑ์ กลไก และมำตรกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับกำรให้ควำมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักกำรทั่วไป
(ที่มา : www.ratchakitcha.soc.go.th)

5) ยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2561-2564)
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภำคในกำรร่วมพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อขยำย
โอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนร่วมกัน
พันธกิจ
1. เป็ น กลไกของรั ฐ บำลไทยในกำรด ำเนิ น นโยบำยร่ ว มพั ฒ นำเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศ
เพื่อนบ้ำนโดยกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรแก่รัฐบำล รัฐวิสำหกิจ หรือสถำบันกำรเงินของ
รัฐบำลประเทศเพื่อนบ้ำน
2. บู ร ณำกำรกับ หน่ว ยงำนภำครัฐ และภำคเอกชน องค์กรหรือหน่ว ยงำนภำยในและ
ต่ำงประเทศในกำรร่วมพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนร่วมกัน
เป้าประสงค์หลัก
1. ให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรเงินและวิชำกำรเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
2. บูรณำกำรควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
รวมถึงพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน เพื่อขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุน
3. บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินให้สำมำรถรองรับควำมร่วมมือด้ำนกำรเงินและวิชำกำรประเทศ
เพื่อนบ้ำนได้อย่ำงยั่งยืน
4. พัฒ นำระบบกำรทำงำนภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อยกระดับกำรปฏิบัติงำนให้ ไ ด้
มำตรฐำนสำกล
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้มี
คุณภำพมำตรฐำนสำกล โดยตระหนักถึงผลกระทบทำงสังคมและสิ่งแวดล้อมจำกกำรดำเนินงำน
เป้าประสงค์
1. เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ควำมร่ ว มมื อ ทำงกำรเงิ น และวิ ช ำกำรกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ ำ น
อย่ำงต่อเนื่อง
2. เพื่อให้ควำมร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำรเกิดผลเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผน
กรอบควำมร่วมมือ ยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ำน
3. เพื่อให้ ควำมร่ ว มมื อ ทำงกำรเงิน และวิช ำกำรของ สพพ. กับประเทศเพื่ อ นบ้ ำ นได้
มำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์
1. จั ดทำแผนควำมร่ว มมือเพื่อกำรพัฒ นำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (Country
Strategy) ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำประเทศของไทยและประเทศเพื่อนบ้ำน รวมทั้ง
ข้อตกลงกรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมให้เกิด ควำมร่ว มมือทำงกำรเงินและวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำน โดยให้
ควำมสำคัญกับประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทย ได้แก่ กัมพูชำ สปป. ลำว และเมียนมำ
3. พัฒนำกระบวนกำรและเครื่องมือในกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ เช่น กำรประเมิน
ควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำน กำรประเมินผลโครงกำรที่แล้วเสร็จ และกำรจัดทำข้อกำหนดทำงด้ำนสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
4. ริเริ่มและพัฒนำโครงกำรควำมร่วมมือให้ตอบสนองกับควำมต้องกำรในกำรพัฒ นำ
เศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้ำนและภูมิภำค และสอดคล้องกับพลวัตของนโยบำยต่ำงๆ
ยุ ท ธศาสตร์ 2 : บู ร ณำกำรกั บ ภำคส่ ว นต่ ำ งๆ เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ในกำรร่ว มพั ฒ นำ
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒ นำเศรษฐกิจระหว่ำง สพพ. และประเทศเพื่อนบ้ำน
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้ำน และกรอบควำมร่วมมือ
ต่ำงๆ ในภูมิภำค และสอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและเจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วม
2. เพื่อบูรณำกำรกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจำกัด เป็นประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
กลยุทธ์
1. ทำงำนใกล้ชิดกับรัฐบำลและภำคส่วนต่ำงๆ ของประเทศเพื่อนบ้ำน รวมทั้งหุ้นส่วนเพื่อ
กำรพัฒนำในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือในระดับทวิภำคีและพหุภำคีที่สำมำรถทำให้เกิดกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน และสนับสนุนกำรเติบโตอย่ำงมีส่วนร่วม
2. ใช้ควำมร่วมมือตำมกรอบทวิภำคีและพหุภำคีในกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำ ง
หน่วยงำนต่ำงๆ รวมทั้งหุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำในกำรร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำร รวมทั้งไม่ให้เกิดควำม
ซ้ำซ้อนในกำรใช้ทรัพยำกร
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3. ประสำนกับหน่วยงำนของรัฐบำลไทยอย่ำงใกล้ชิด เพื่อผลักดันและส่งเสริมกำรบูรณำ
กำรในกำรริเริ่มโครงกำรควำมร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำร รวมทั้งพัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อนำ
บทเรียนที่ผ่ำนมำไปจัดทำยุทธศำสตร์และโครงกำรในอนำคต
4. ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงภำคประชำชนเข้ำใจ
บทบำทและผลงำนของประเทศไทยในโครงกำรให้ควำมร่วมมือ ด้ำนกำรเงินและวิชำกำรและผลประโยชน์
ร่วมกันในภูมิภำค
ยุทธศาสตร์ 3 : บริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้ สพพ. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับกำรดำเนินงำนและรองรับกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงยั่งยืน
2. พัฒนำนวัตกรรมทำงกำรเงินในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
กลยุทธ์
1. แสวงหำแหล่งเงินที่เหมำะสมจำกตลำดกำรเงิน เพื่อสนับสนุนภำรกิจของ สพพ. ให้มี
ควำมต่อเนื่องและยั่งยืน
2. พิจำรณำแนวทำงกำรให้ควำมร่วมมือทำงกำรเงินในรูปแบบอื่นๆ เช่น กำรร่วมทุนและ
กำรร่วมลงทุน กำรกู้ต่อ กำรเป็นตัวแทนกำรให้กู้ และกำรให้กู้ร่วมกับองค์กรอื่น
3. บริหำรเงินทุน ให้เป็นไปตำมระเบียบและสำมำรถตรวจสอบได้ รวมถึงพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรหนี้ และระบบฐำนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสำมำรถรองรับกำรดำเนินงำนของ สพพ.
ในอนำคต
4. จัดทำกรอบควำมยั่งยืนทำงกำรเงินของ สพพ. เพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำนกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนมีควำมยั่งยืน และสำมำรถรักษำระดับควำมน่ำเชื่อทำงด้ำนเครดิตขององค์กร
ยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบกำรทำงำนภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง
2. เพื่อให้กำรบริหำรงำนภำยใน สพพ. เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
3. เพื่อสร้ำงบุคลำกรให้มีสมรรถนะในกำรดำเนินงำนในแต่ละด้ำนควบคู่กับธรรมำภิบำล
4. เพื่อให้สำมำรถบริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. เพื่อให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนขององค์กรในทุกๆ ด้ำน
กลยุทธ์
1. พัฒนำระบบกำรทำงำนขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม เอื้อต่อกำรทำงำนที่มี
ประสิทธิภำพ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ และยกระดับควำมโปร่งใสของกำรปฏิบัติงำนให้สำมำรถตรวจสอบได้
2. พั ฒ นำบุ ค ลำกรให้ เ ป็น มื อ อำชีพ ในกำรปฏิ บัติ ง ำนทุ ก สำยงำน ควบคู่ ไ ปกั บ ควำมมี
คุณธรรมและจริยธรรม
3. เปิดเผยข้อมูลองค์กรที่ดำเนินงำนในประเทศเพื่อนบ้ำนต่อสำธำรณะอย่ำงเพียงพอและ
เหมำะสมและเอื้อต่อกำรดำเนิ นงำนของเอกชนและสำธำรณชน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลกำรปฏิบัติงำนตำม
แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร

สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)

21

แผนปฏิบตั ิการดิจิทัลของสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2563 - 2567

4. จัดทำแนวทำงปฏิบัติงำนภำยในของ สพพ. ให้สอดคล้องกับ พรบ. และระเบียบต่ำงๆ
ของทำงรำชกำร รวมถึงป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
5. พัฒนำมำตรกำรเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกร
6. ให้บุคลำกรในองค์กรมีโอกำสในกำรเสนอควำมเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในทุกๆ ด้ำน
เพื่อให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมในองค์กร
(ที่มา: www.neda.or.th)

6) ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพพ.
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้ำหมำยของกำรพัฒ นำด้ำ นเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำร
สื่ อ สำรของ สพพ. และตอบสนองยุ ท ธศำสตร์ 4 ปี ของ สพพ. (พ.ศ.2561 - 2564) ในยุ ท ธศำสตร์ ที่ 4
พัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง และเสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน จึงได้มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์หลัก
3 ด้ำน โดยมีสำนัก/ฝ่ำยต่ำงๆ ภำยในองค์กร เป็นผู้ผลักดันและดำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผน โดยนำ ICT มำใช้
ประโยชน์อย่ำงเหมำะสม คุ้มค่ำที่สุด โดยกำหนดยุทธศำสตร์ ด้ำน ICT ของ สพพ. 3 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำง
ยั่งยืน
กลยุทธ์
1. เพิ่มศักยภำพด้ ำนโครงสร้ำ งพื้นฐำนเพื่ อ ให้ มีควำมทัน สมั ยปลอดภั ย และสำมำรถ
ให้บริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ
2. จั ด หำลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละบ ำรุ ง รั ก ษำโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนให้ ค งอยู่ และใช้ ง ำนได้ อ ย่ ำ ง
มีประสิทธิภำพ
3. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และเหมำะสมกับงำน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรของ สพพ. ด้ำน ICT
กลยุทธ์
1. เสริมสร้ำงศักยภำพและมำตรฐำนควำมรู้ของบุคลำกร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้ำงนวัตกรรมในกำรให้บริกำรสำรสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนภำยในองค์กรอย่ำงมีธรรมำภิบำล
กลยุทธ์
1. พั ฒ นำระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศแบบบู ร ณำกำรอย่ ำ งเป็ น สำกล เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรผ่ำนระบบเครือข่ำยสื่อสำรที่ทันสมัย
2. จัดหำลิขสิทธิ์และบำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้คงอยู่ และใช้งำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
3. พัฒนำกระบวนงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
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บทที่ 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2563 – 2567
1. วิสัยทัศน์ด้าน ICT ของ สพพ.
เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรดำเนินงำนด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีควำมมั่นคงปลอดภัย ทันสมัย
โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. พันธกิจด้าน ICT ของ สพพ.
พั ฒ นำโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร ระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
ระบบฐำนข้อมูล รวมถึงยกระดับบุคลำกรให้มีทักษะ เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนภำยในองค์กรให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส
และมีธรรมำภิบำล
3. วัตถุประสงค์
1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT ให้รองรับกำรดำเนินงำนของ สพพ.
2. บุ คลำกรของ สพพ. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถใช้ ร ะบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศ ได้อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
3. สพพ. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีควำมมั่นคงปลอดภัย สำมำรถสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
4. พัฒนำและใช้ ICT เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กร
5. สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
4. เป้าหมาย
1. โครสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ สพพ. มีประสิทธิภำพ
2. บุ ค ลำกรของ สพพ. มี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจและสำมำรถใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
3. เป็นองค์กรที่มีกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4. กลุ่มเป้ำหมำย และประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของ สพพ. ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว
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5. ยุทธศาสตร์และกรอบการดาเนินงานในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
1 . ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ พั ฒ น ำ โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี โครงกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
โ ค ร ง ส ร้ ำ ง พื้ น ฐ ำ น ด้ ำ น สำรสนเทศและกำรสื่ อสำรของ ต่ อ พ่ ว ง เพื่ อ ทดแทนเครื่ อ งเดิ ม ที่ มี อ ำยุ ก ำร
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศและ สพพ. มีประสิทธิภำพ
ใช้งำน 5 ปี
กำรสื่อสำรอย่ำงยั่งยืน
โครงกำรจัดหำอุปกรณ์ระบบเครือข่ำย เพื่อควำม
มั่นคงปลอดภัย
โครงกำรจัดหำซอฟท์แวร์ ที่มีลิขสิทธ์ถูกต้อง
2 . ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ พั ฒ น ำ บุ ค ลำกรของ สพพ. มี ค วำมรู้ โครงกำรฝึ กอบรม/สั ม มนำ เพื่อพัฒ นำควำมรู้
ศักยภำพบุคลำกรของ สพพ. ควำมเข้ ำ ใจ และสำมำรถใช้ และเพิ่มทักษะด้ำน ICT แก่เจ้ำหน้ำที่ สพพ.
ด้ำน ICT
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เสีย
3 . ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ส ร้ ำ ง บุ ค ลำกรของ สพพ. มี ค วำมรู้ โครงกำรศึก ษำควำมเป็น ไปได้ กรณี บูร ณำกำร
นวัตกรรมในกำรให้ บ ริ ก ำร ควำมสำมำรถในกำรใช้ ICT ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส ำ ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ เ พิ่ ม ขี ด อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีคุณธรรม โครงกำรพัฒนำและจัดเตรียมบริกำร E-Meeting
ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ใ น ก ำ ร จริยธรรม มีวิจำรณญำณ และ พร้อมทั้ง Mobile Application
สนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำน รู้เท่ำทัน
โครงกำรตรวจสอบควำมมั่ น คงปลอดภั ย ด้ ำ น
ภ ำ ย ใ น อ ง ค์ ก ร อ ย่ ำ ง มี
สำรสนเทศตำมมำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013
ธรรมำภิบำล
โครงกำรพั ฒ นำระบบอิ น ทรำเน็ ต (Intranet)
และระบบอิเล็กทรอนิกส์สำนักงำน (E-Office)
โครงกำรทบทวนแนวทำงด้ ำนกำรรั กษำควำม
มั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
โครงกำรจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2568 - 2572
โครงกำรพั ฒ นำปรั บ ปรุ ง โครงสร้ ำ งระบบ
สำรสนเทศ เพื่ อ บู ร ณำกำรฐำนข้ อ มู ล ระบบ
สำรสนเทศ (Back Office)
โครงกำรพัฒ นำระบบจดหมำยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-mail)
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6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
สพพ. พ.ศ. 2563 - 2567
พ.ศ. 2560-2564
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นำโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนด้ ำ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 กำรบู ร ณำกำรกำรให้ บ ริ ก ำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงยั่งยืน ภำครั ฐ ผ่ ำ น กำรเชื่ อ มโยงระบบจำกหลำย
หน่วยงำนและกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำร
ให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ ควบคู่ไปกับ
กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถและทักษะเชิงดิจิทัล
ให้กับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐทุกระดับและทุกหน่วยงำน
เพื่อเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำหน่วยงำนภำครัฐ
ให้มุ่งสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลโดยสมบูรณ์

สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)

พระราชบัญญัติการบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ.
(พ.ศ. 2561 - 2564)

1) กำรด ำเนิ น กำรและกำรพั ฒ นำให้ ก ำรใช้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำสู่กำรเป็นองค์กร
เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดย แห่งธรรมำภิบำลและกำรเรียนรู้
วิ ธี ก ำรอย่ ำ งหนึ่ ง อย่ ำ งใดที่ ท ำให้ ส ำมำรถใช้
ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอื่นใดที่เป็ น
กำรประหยัดทรัพยำกรของชำติและเกิดควำม
สะดวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
2) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เป็นกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมซึ่ง
ต้ อ งครอบคลุ ม โครงข่ ำ ยกำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำร
แพร่เสียง แพร่ภำพในทุกรูปแบบไม่ว่ำจะอยู่ใน
ภำคพื้นดิน พื้นน้ำ ในอำกำศ หรืออวกำศ และ
เป้ำหมำยในกำรใช้คลื่นควำมถี่ให้เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด ต่ อ กำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และสั งคมและ
ประโยชน์ของประชำชน
3) กำรส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ร ะบบกำร
ให้บริกำรหรือแอพพลิเคชั่นสำหรับประยุกต์ใช้
งำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
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ยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
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พระราชบัญญัติการบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
พ.ศ. 2562

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นำศั ก ยภำพบุ ค ลำกรด้ ำ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 กำรพั ฒ นำระบบเทคโนโลยี 6) กำรส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กำรผลิ ต และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ สพพ. สำรสนเทศภำครัฐเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของ พัฒนำกำลังคน ให้เกิดควำมพร้อมและควำมรู้
ประชำชน
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและส่งเสริมและสนับสนุน
ให้หน่วยงำนของรัฐและเอกชน ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งสร้ำงควำมตระหนักและรู้เท่ำทันสื่อและ
สำรสนเทศอื่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลดควำม
เหลื่อมล้ำในกำรเข้ำถึงบริ กำรที่จำเป็นต่อกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้ำงนวัตกรรมในกำรให้บริกำร ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรยกระดับประสิทธิภำพภำครัฐ 4) กำรส่งเสริมให้เกิดมำตรฐำนหรือกฎเกณฑ์ใน
สำรสนเทศเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถในกำร เป้ ำ หมำยหลัก คื อ กำรบู ร ณำกำรและยกระดับ กำรใช้ ง ำนเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ให้ ส อดคล้ อ งกั น
สนับสนุนกำรดำเนินงำนภำยในองค์กรอย่ำงมีธรร ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรด ำเนิ น งำนภำครั ฐ ผ่ ำ นกำร เพื่อให้กำรทำงำนระหว่ำงระบบสำมำรถทำงำน
มำภิบำล
เชื่อมโยงระบบจำกหลำยหน่วยงำน เพื่อเพิ่มขีด เชื่อมโยงกันได้อย่ำงมีควำมมั่นคงปลอดภัย อยู่
ควำมสำมำรถเชิ ง ดิ จิ ทั ล ภำครั ฐ ในกำรบริ ห ำร ในสภำพพร้อมใช้งำน รวมทั้งทำให้ระบบหรือ
จัดกำร ด้ำนกำรเงินและกำรใช้จ่ำย ด้ำนกำรจัดซื้อ กำรให้ บ ริ ก ำรมี ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ และแนวทำง
จั ด จ้ ำ ง ด้ ำ นกำรบริ ห ำรสิ น ทรั พ ย์ และด้ ำ น กำรส่งเสริมให้เกิดกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลใน
ทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ แ ละกำรจ่ ำ ยเงิ น เดื อ น เพื่ อ กำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์
ยกระดับกำรดำเนินงำนภำครัฐ ให้สะดวก รวดเร็ว อิเล็กทรอนิกส์และมีหลักประกันกำรเข้ำถึงและ
มีควำมโปร่งใส และเป็นกำรสนับสนุนกำรพัฒนำสู่ ใช้ประโยชน์ของประชำชนอย่ำงเท่ำเทียม ทั่วถึง
กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลโดยสมบูรณ์
และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (สพพ.)

ยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ.
(พ.ศ. 2561 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำสู่กำรเป็นองค์กร
แห่งธรรมำภิบำลและกำรเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำสู่กำรเป็นองค์กร
แห่งธรรมำภิบำลและกำรเรียนรู้
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7. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ
ปีงบประมาณ
เป็นเงินทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
2563
2564
2565
2566
2567
แผนงานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ (กลยุทธ์ : เพิ่มศักยภำพด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อให้มีควำมทันสมัยปลอดภัย และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีคณ
ุ ภำพ)
1
โครงกำรจัดหำ จัดหำเครือ่ งคอมพิวเตอร์
950,000
800,000
1,000,000
700,000
800,000
4,250,000 ฝ่ำยสำรสนเทศ
1. สพพ. มีอปุ กรณ์เครื่อง
เครื่อง
และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มี
สำนักอำนวยกำร
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
คอมพิวเตอร์
ประสิทธิภำพ เพื่อทดแทน
พ่วงที่ทันสมัย มี
และอุปกรณ์ต่อ เครื่องเดิมทีเ่ สื่อมสภำพ ที่
ประสิทธิภำพ
พ่วง
มีอำยุกำรใช้งำน 5 ปี
2. จำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงที่ส่งมอบได้ครบถ้วน
และใช้งำนได้ตำมแผน
3. สพพ. มีอปุ กรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง รองรับงำนกำรใช้งำน
ได้อย่ำงเพียงพอกับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้งำนภำยใน
องค์กรได้อย่ำงครอบคลุม
4. ผู้ใช้งำนภำยในองค์กรมี
ควำมพึงพอใจค่ำเฉลี่ยไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80 ในกำร
ใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (สพพ.)
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ลาดับ

2

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

โครงกำรจัดหำ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ำย และ
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่ำย เพื่อ
ควำมมั่นคง
ปลอดภัย

จัดหำทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย และ
อุปกรณ์ระบบเครือข่ำย
ของ สพพ. ที่หมดอำยุกำร
ใช้งำน เพื่อให้มี
ประสิทธิภำพและเพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรใช้งำน
ของผู้ใช้

2563

2564

1,000,000

สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (สพพ.)

-

ปีงบประมาณ
2565

2,000,000

2566

1,400,000

2567

1,000,000

เป็นเงินทั้งสิ้น

5,400,000

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ำยสำรสนเทศ
สำนักอำนวยกำร

ตัวชี้วัด
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้งำน มี
อัตรำกำร Down Time
รวมไม่เกินเดือนละ 24
ชั่วโมง
1. สพพ. มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย และ
อุปกรณ์ระบบเครือข่ำยที่
ทันสมัย มีประสิทธิภำพ
2. จำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย และ
อุปกรณ์ระบบเครือข่ำย ที่
ติดตั้งได้ครบถ้วนและใช้งำน
ได้ตำมแผน
3. สพพ. นำอุปกรณ์ดำ้ น
ควำมมั่นคงปลอดภัยมำใช้ใน
กำรดำเนินกำรได้สอดคล้อง
ตำม ระเบียบ กฏหมำย
ข้อบังคับค่ำงๆ ด้ำน
สำรสนเทศ
4. ผู้ใช้งำนระบบเครือข่ำย
สพพ. กรมสรรพสำมิต มี
ควำมพึงพอใจด้ำนควำม
มั่นคงปลอดภัยของระบบ
สำรสนเทศ ค่ำเฉลี่ยไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2563

2564

ปีงบประมาณ
2565

2566

2567

เป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
5. อุปกรณ์ด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัย สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำร
หยุดชะงัก หรือ Downtime
อัน เนื่องมำจำกผูไ้ ม่พึง
ประสงค์ รวมไม่เกินเดือนละ
24 ชั่วโมง

แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (กลยุทธ์ : เพิ่มศักยภำพด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อให้มีควำมทันสมัยปลอดภัย และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ)
3
โครงกำรทบทวน เพื่อทบทวนแนวทำงด้ำน
ฝ่ำยสำรสนเทศ
แนวทำงด้ำนกำร กำรรักษำควำมมัน่ คง
สำนักอำนวยกำร
รักษำควำมมัน่ คง ปลอดภัยของระบบ
ปลอดภัย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบ
สำรสนเทศ
เครือข่ำยสื่อสำร และระบบ
คอมพิวเตอร์ ว่ำได้มีกำร
ดำเนินกำรครบถ้วนตำม
ข้อเสนอแนะของคณะที่
ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ

สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (สพพ.)

1. มีแผนกำรทบทวน
แนวทำงด้ำนกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. มีแผนกำรทบทวน
แนวทำงด้ำนกำรรักษำควำม
มั่นคงและปลอดภัยของ
ระบบเครือข่ำยสื่อสำร
3. สำมำรถดำเนินกำรได้
เสร็จตำมแผนงำน ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80
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ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
2566
แผนงานลงทุนเพิม่ เติม (กลยุทธ์ : เพิ่มศักยภำพด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อให้มีควำมทันสมัยปลอดภัย และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีคณ
ุ ภำพ)
4
โครงกำร
จัดหำทดแทนระบบกล้อง
300,000
ปรับปรุงระบบ วงจรปิดที่หมดอำยุกำร
กล้องวงจรปิด ใช้งำน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพ และเป็นไป
ตำมเกณฑ์กำร
บูรณำกำรระบบกล้อง
วงจรปิด กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ลาดับ

5

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

โครงกำรศึกษำ
ควำมเป็นไปได้
กรณี
บูรณำกำรระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

เพื่อเตรียมกำรสำหรับกำร
ปรับปรุง พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของ
สพพ. อย่ำงเหมำะสม
ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น

450,000

สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (สพพ.)

-

-

-

2567

เป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

-

300,000

ฝ่ำยสำรสนเทศ
สำนักอำนวยกำร

450,000

900,000

ฝ่ำยสำรสนเทศ
สำนักอำนวยกำร

ตัวชี้วัด
1. สพพ. จัดทำระบบกล้อง
วงจรปิดแล้วเสร็จและใช้งำน
ได้ตำมแผน
2. สพพ. มีระบบกล้องวงจร
ปิด ที่สำมำรถใช้เพื่อควำม
มั่นคงปลอดภัย ที่มี
ประสิทธิภำพ
3. สพพ. มีระบบกล้องวงจร
ปิดที่เป็นไปตำมแนวทำง
กำรบูรณำกำรระบบกล้อง
วงจรปิด กระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
4. สพพ. มีระบบกล้องวงจร
ปิด ที่เข้ำถึงจำกระยะไกลได้
1. สพพ. ได้รับรำยงำนฉบับ
สมบูรณ์ในโครงกำรศึกษำ
ควำมเป็นไปได้กำรบูรณำ
กำรระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
2. สพพ. มีแผนดำเนินกำร
บูรณำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

6

โครงกำร
ตรวจสอบควำม
มั่นคงด้ำน
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร
(Computer
Audit) ISO/IEC
27001:2013

เพื่อจัดวำงแนวทำงในกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย
ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของ สพพ. ให้มี
ประสิทธิภำพ มั่นคงและ
เชื่อถือได้ตำมมำตรฐำน
ISO/IEC 27001:2013
มำตรฐำนสำกล

2563
1,000,000

2564
-

ปีงบประมาณ
2565
-

2566
1,000,000

แผนงานจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (กลยุทธ์ : จัดหำลิขสิทธิ์และบำรุงรักษำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้คงอยู่และใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ)
7
โครงกำรจัดหำ ปรับปรุง ซอฟท์แวร์ที่ใช้
300,000
ซอฟท์แวร์ เพื่อ ใน สพพ. ให้มีควำม
เพิ่ม
ทันสมัย และมีมำตรฐำน
ประสิทธิภำพใน
กำรทำงำน

สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (สพพ.)

2567
-

-

เป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

2,000,000

ฝ่ำยสำรสนเทศ
สำนักอำนวยกำร

1. สพพ. ได้รับรำยงำน
ฉบับสมบูรณ์ในโครงกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป็นไปตำม ISO/IEC
27001:2013
2. สพพ. มีแผนกำร
แก้ไข/ปรับปรุง กำร
ดำเนินงำนด้ำนควำม
มั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
3. สพพ. ได้รับควำม
เชื่อถือจำกผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งภำยในและ
ภำยนอก ค่ำเฉลี่ยไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 70

300,000

ฝ่ำยสำรสนเทศ
สำนักอำนวยกำร

1. จำนวนของซอฟท์แวร์ ถูก
กฎหมำยที่ตดิ ตั้งในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของสำนักงำน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2563
2564
แผนงานฝึกอบรม (กลยุทธ์ : เสริมสร้ำงศักยภำพและมำตรฐำนควำมรู้ของบุคลำกร)
8
โครงกำร
เพือให้พนักงำนด้ำน
150,000
350,000
ฝึกอบรม/
สำรสนเทศ มีควำม
สัมมนำ เพื่อ
ตระหนักและสำมำรถดูแล
พัฒนำควำมรู้
ป้องกัน วำงแผน บริหำร
และเพิ่มทักษะ จัดกำรสำรสนเทศ ได้
ด้ำน ICT แก่
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
เจ้ำหน้ำที่ สพพ. เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้
ตระหนักต่อควำมสำคัญ
และกฎหมำยต่ำงๆ
ทำงด้ำนสำรสนเทศ

ปีงบประมาณ
2565
150,000

2566

2567

350,000

150,000

เป็นเงินทั้งสิ้น
1,150,000

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ำยสำรสนเทศ
สำนักอำนวยกำร

แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ (กลยุทธ์ : พัฒนำระบบสำรสนเทศแบบบูรณำกำรอย่ำงเป็นสำกล เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรผ่ำนระบบเครือข่ำยสื่อสำรที่ทันสมัย)
9
โครงกำรพัฒนำ 1. เพื่อบูรณำกำร Back
4,500,000
500,000
5,000,000 ฝ่ำยสำรสนเทศ
ปรับปรุง
Office และระบบ
สำนักอำนวยกำร
โครงสร้ำงระบบ ฐำนข้อมูล ระบบ
สำรสนเทศ เพื่อ สำรสนเทศ (Back
บูรณำกำร
Office) ให้สำมำรถทำงำน
ฐำนข้อมูลระบบ และเชื่อมโยงข้อมูลกันได้
สำรสนเทศ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(Back Office) 2. ระบบสำรสนเทศของ
สพพ. มีมำตรฐำนเป็นที่
ยอมรับในระดับสำกล
สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (สพพ.)

ตัวชี้วัด
1. มีกำรอบรม ตำมหลักสูตร
ที่กำหนดไว้ในแผน
2. มีผไู้ ด้รับกำรอบรม
ครบถ้วนตำมแผน
3. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนควำม
ตระหนักและสำมำรถดูแล
ป้องกัน วำงแผน บริหำร
จัดกำรด้ำนสำรสนเทศมำก
ขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนกำร
เข้ำรับกำรฝึกอบรม
4. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ได้รับใบรับรองกำรผ่ำนกำร
ฝึกอบรม
1. สพพ. มีพัฒนำปรับปรุง
โครงสร้ำงระบบ
สำรสนเทศ เพื่อควำม
มั่นคง น่ำเชื่อถือ แล้ว
เสร็จและใช้งำนได้ตำม
แผน
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ระดับควำมพึงพอใจ ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 70
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2563

2564

ปีงบประมาณ
2565

2566

2567

เป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

3. เพื่อพัฒนำระบบ
ฝึกอบรมและประเมิน
พนักงำน และใช้ในกำร
ประเมินผลและกำรจัดทำ
ข้อมูลด้ำน
Competency
10

โครงกำรพัฒนำ
ระบบบริหำร
จัดกำร
สำนักงำน
อิเล็กทรอนิกส์
(E-Office) และ
ระบบจัดเตรียม
บริกำร
E-Meeting
Mobile
Application

1. เพื่อพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรสำนักงำน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
และระบบจัดเตรียม
บริกำร E-Meeting
Mobile Application ให้
มีรูปแบบที่ทันสมัย มี
เนื้อหำที่เป็นปัจจุบัน
2. เพื่อจัดหำระบบงำน
คอมพิวเตอร์ทันสมัย เพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

2,000,000

สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (สพพ.)

-

-

-

-

2,000,000

ฝ่ำยสำรสนเทศ
สำนักอำนวยกำร

ตัวชี้วัด
3. สพพ. สำมำรถนำ
ระบบมำช่วยในกำร
ดำเนินกำรภำยในต่ำงๆ
และส่งผลให้สำมำรถ
จัดส่งผลงำนได้ทันตำม
กำหนดเวลำของ
ผู้ประเมิน หรือ
ผู้ตรวจสอบ
1. สพพ. พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรสำนักงำน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
และระบบจัดเตรียมบริกำร
E-Meeting Mobile
Application รวมถึงระบบ
บริหำรจัดเก็บเอกสำร เพื่อ
ใช้งำนในกำรประชุม แล้ว
เสร็จ และใช้งำนได้ตำมแผน
2. ผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย มี
ระดับควำมพึงพอใจไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 70
3. สพพ. มีสถิตกิ ำรเยีย่ มชม
ระบบ E-Office มำกขึ้นไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 10

33

แผนปฏิบตั ิการดิจิทัลของสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2563 - 2567

ลาดับ

11

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

โครงกำร
ปรับปรุงระบบ
ห้องประชุม 1
เพื่อรองรับกำร
ประชุม

เพื่อรองรับกำรประชุม
คพพ. และภำยใน สพพ.
ให้มีประสิทธิภำพ

2563

-

2564

1,500,000

ปีงบประมาณ
2565

-

แผนงานสนับสนุนอื่นๆ (กลยุทธ์ : ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อย่ำงเต็มควำมสำมำรถและเหมำะสมกับงำน)
12 โครงกำรสำรวจ 1. เพื่อผลักดันให้บุคลำกร
ควำมพึงพอใจ ภำยในองค์กรตื่นตัวใน
ของผู้มีส่วนได้ กำรใช้ระบบงำน
ส่วนเสีย
สำรสนเทศที่ สพพ. มีอยู่
2. เป็นกำรประเมินผล
ระบบสำรสนเทศของ
สพพ. เพื่อให้ได้ข้อมูลใน
กำรพัฒนำปรับปรุงให้
ระบบงำนมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น

สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (สพพ.)

2566

2567

เป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

-

-

1,500,000

ฝ่ำยสำรสนเทศ
สำนักอำนวยกำร

-

-

-

ฝ่ำยสำรสนเทศ
สำนักอำนวยกำร

ตัวชี้วัด
4. ปริมำณค่ำใช้จ่ำยในกำร
พิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยหมึก
พิมพ์ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงส่งเอกสำรกำร
ประชุม ลดลงไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 20
1. สพพ. ปรับปรุงระบบห้อง
ประชุมได้ทันตำมแผนงำน
2. สพพ. มีอปุ กรณ์รองรับ
กำรใช้งำนได้อย่ำงเพียงพอ
กับควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้งำนได้อย่ำงครอบคลุม
1. สพพ. มีกำรสำรวจผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยใน
และภำยนอกองค์กร อย่ำง
น้อย 1 ครั้ง/ปี
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยในองค์กรให้ควำม
คิดเห็นไม่น้อยกว่ำร้อยละ
70 ของแบบสำรวจทั้งหมด
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ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

13

โครงกำรจัดจ้ำง
ที่ปรึกษำจัดทำ
แผนแม่บท
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ประจำปี
งบประมำณ
พ.ศ. 2568 2572

เพื่อจัดทำแผนแม่บท
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรปีงบประมำณ
พ.ศ. 2568 – 2572 ที่
สอดคล้องกับ วิสยั ทัศน์
พันธกิจ และยุทธศำสตร์
กำรดำเนินงำนของ สพพ.
โดยสำมำรถนำไปปฏิบัติ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล
รวม

2563
-

2564
-

10,350,000

3,150,000

ปีงบประมาณ
2565
-

3,150,000

2566
-

2567
1,000,000

3,750,000

3,400,000

เป็นเงินทั้งสิ้น
1,000,000

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ำยสำรสนเทศ
สำนักอำนวยกำร

ตัวชี้วัด
1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2568 2572

23,350,000

ที่มาราคา : คุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กำรสืบรำคำ และกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง ยอดหลัง 3 ปี ของ สพพ.
หมายเหตุ : โครงกำรฝึกอบรม/สัมมนำ เพื่อพัฒนำควำมรู้ และเพิ่มทักษะด้ำน ICT แก่เจ้ำหน้ำที่ สพพ. ให้เบิกจ่ำยในงบประมำณกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ตำมแผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (สพพ.)

35

ภาคผนวก

แผนงาน/โครงการ
ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
2566
2567
แผนงานจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (กลยุทธ์ : จัดหาลิขสิทธิ์และบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้คงอยู่และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
1
โครงการจัดหา จัดหาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ที่
150,000
150,000
150,000
ลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
ซอฟท์แวร์
สาหรับใช้ในการ
Antivirus
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สพพ.
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

450,000

ฝ่ายสารสนเทศ
สานักงานอานวยการ

2

โครงการจัดซื้อ
ลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์
Adobe Cloud

จัดหาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ที่
ถูกต้องตามกฎหมาย
สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สพพ.

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

750,000

ฝ่ายสารสนเทศ
สานักงานอานวยการ

3

โครงการเช่า
บริการบริหาร
จัดการ App
Store/Play
Store

จัดหาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ที่
ถูกต้องตามกฎหมาย
สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สพพ.

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

ฝ่ายสารสนเทศ
สานักงานอานวยการ

ตัวชี้วัด
1. สพพ. จัดหา Software
ลิขสิทธิไ์ ด้ครบถ้วน และ
ใช้งานได้ตามแผน
2. สพพ. มีลิขสิทธิ์
ซอฟท์แวร์ Antivirus ที่
ถูกต้องตามกฎหมาย
1. สพพ. จัดหา Software
ลิขสิทธ์ได้ครบถ้วนและใช้
งานได้ตามแผน
2. สพพ. มีลิขสิทธิ์
ซอฟท์แวร์ Adobe Cloud
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
1. สพพ. จัดหาเช่าบริการ
App Store/Play Store
ได้ครบถ้วนและใช้งานได้
ตามแผน
2. สพพ. สามารถเช่า
บริการ App Store/Play
Store ที่ถูกต้อง

ปีงบประมาณ
เป็นเงินทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
2563
2564
2565
2566
2567
แผนงานดูแลบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลยุทธ์ : จัดหาลิขสิทธิ์และบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้คงอยู่และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
4
โครงการดูแล
เพื่อคงประสิทธิภาพของ
350,000
450,000
450,000
450,000
450,000
2,150,000 ฝ่ายสารสนเทศ
บารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
สานักงานอานวยการ
เครื่อง
และอุปกรณ์เครือข่ายให้
คอมพิวเตอร์แม่ รองรับต่อการใช้งาน
ข่าย และ
ระบบสารสนเทศใน
อุปกรณ์ระบบ ปัจจุบัน
เครือข่าย
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
1. มีแผนงานการบารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์เครือข่าย
2. จานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
อุปกรณ์เครือข่าย ที่มกี าร
บารุงรักษาและใช้งานได้
ตามแผน
3. เจ้าหน้าที่สารสนเทศและ
พัฒนาระบบมีความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ใน
การใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
4. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย
ที่ใช้งาน มีอัตราการ Down
Time รวมไม่เกินเดือนละ
12 ชั่วโมง

ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

5

โครงการพัฒนา
และดูแล
บารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เพื่อคงประสิทธิภาพของ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้รองรับต่อ
การใช้งานระบบ
สารสนเทศในปัจจุบัน

2563
400,000

2564
500,000

ปีงบประมาณ
2565
500,000

2566
500,000

2567
500,000

เป็นเงินทั้งสิ้น
2,400,000

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายสารสนเทศ
สานักงานอานวยการ

ตัวชี้วัด
1. มีแผนงานการบารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จานวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มกี าร
บารุงรักษาและใช้งานได้
ตามแผน
3. เจ้าหน้าที่สารสนเทศและ
พัฒนาระบบมีความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ใน
การใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ใช้งาน มีอตั รา
การ Down Time รวมไม่
เกินเดือนละ 12 ชั่วโมง

ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

6

โครงการดูแล
บารุงรักษา
ระบบเว็บไซต์
ระบบ
อินทราเน็ต
(Intranet) และ
ระบบบริหาร
จัดเก็บเอกสาร
(E-Meeting)

เพื่อให้ระบบเว็บไซต์
ระบบ E-Office ระบบ
อินทราเน็ต (Intranet)
และระบบบริหารจัดเก็บ
เอกสาร (E-Meeting)
สามารถให้บริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

2563
250,000

2564
400,000

ปีงบประมาณ
2565
400,000

2566
400,000

2567
400,000

เป็นเงินทั้งสิ้น
1,850,000

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายสารสนเทศ
สานักงานอานวยการ

ตัวชี้วัด
1. สพพ. จัดทาสัญญาได้
ทันตามกาหนด เวลา
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ความพึงพอใจค่าเฉลี่ย ใน
การดูแลบารุงรักษาระบบ
เว็บไซต์ ระบบอินทราเน็ต
(Intranet) และระบบ
บริหารจัดเก็บเอกสาร
(E-Meeting) เพื่อใช้ใน
การประชุม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
3. ระบบเว็บไซต์ ระบบ
อินทราเน็ต (Intranet)
และระบบบริหารจัดเก็บ
เอกสาร (E-Meeting)
เพื่อใช้ในการประชุมมี
อัตราการ Down Time
รวมไม่เกินเดือนละ
12 ชั่วโมง
4. ระบบเว็บไซต์ ระบบ
อินทราเน็ต (Intranet)
และระบบบริหารจัดเก็บ
เอกสาร (E-Meeting)
เพื่อใช้ในการประชุม
สามารถดาเนินการได้

ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

7

โครงการจัดหา
ลิขสิทธิ์
ซอฟท์แวร์
Microsoft
Office 365

จัดหาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ที่
ถูกต้องตามกฎหมาย
สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สพพ.

8

โครงการพัฒนา เพื่อให้ระบบสารสนเทศ
และดูแล
สามารถให้บริการได้อย่าง
บารุงรักษา
มีประสิทธิภาพ
ระบบ
บริหารงาน
บุคคล และ
ระบบสารบรรณ

2563
-

2564
250,000

250,000

250,000

ปีงบประมาณ
2565
250,000

250,000

2566
250,000

2567
250,000

250,000

250,000

เป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

1,000,000

ฝ่ายสารสนเทศ
สานักงานอานวยการ

1,250,000

ฝ่ายสารสนเทศ
สานักงานอานวยการ

ตัวชี้วัด
1. สพพ. จัดหา Software
ลิขสิทธิไ์ ด้ครบถ้วน และ
ใช้งานได้ตามแผน
2. สพพ. มีลิขสิทธิ์
ซอฟท์แวร์ Microsoft
Office 365 ที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย
1. สพพ. จัดทาสัญญาได้
ทันตามกาหนด เวลา
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ความพึงพอใจค่าเฉลี่ย ใน
การดูแลบารุงรักษาระบบ
บริหารงานบุคคล และ
ระบบสารบรรณ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70
3. ระบบบริหารงานบุคคล
และระบบสารบรรณ มี
อัตราการ Down Time
รวมไม่เกินเดือนละ
12 ชั่วโมง
4. ระบบบริหารงานบุคคล
และระบบสารบรรณ
สามารถดาเนินการได้

ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

9

โครงการเช่า
บริการระบบ
สารอง และกู้คืน
ข้อมูล
(Disaster
Recovery Site
: DR Site)

เพื่อให้ระบบสารอง และกู้
คืนข้อมูล (Disaster
Recovery Site : DR
Site) สามารถให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

รวม

2563
400,000

2564
400,000

1,980,000

2,430,000

ปีงบประมาณ
2565
400,000

2,580,000

2566
400,000

2567
400,000

2,430,000

2,580,000

เป็นเงินทั้งสิ้น
2,000,000

12,000,000

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายสารสนเทศ
สานักงานอานวยการ

ตัวชี้วัด
1. สพพ. จัดทาสัญญาได้
ทันตามกาหนด เวลา
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ความพึงพอใจค่าเฉลี่ย ใน
การเช่าบริการระบบสารอง
และกู้คืนข้อมูล (Disaster
Recovery Site: DR
Site) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
3. ระบบสารอง และกูค้ ืน
ข้อมูล (Disaster
Recovery Site: DR
Site) มีอัตราการ Down
Time รวมไม่เกินเดือนละ
12 ชั่วโมง
4. เช่าบริการระบบสารอง
และกู้คืนข้อมูล (Disaster
Recovery Site: DR
Site) สามารถดาเนินการได้

