แผนการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.) ได้ดำเนินกำรจัดทำ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ สพพ. พ.ศ. 2560-2564 และได้มีกำรกำหนดแผนกำรดำเนินงำน
ด้ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 ไว้ในแผนแม่บทฯ ซึ่งสอดคล้ องกับยุทธศำสตร์ 3 ปี
ของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) ในยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำสู่กำรเป็นองค์กรแห่งธรรมำภิบำลและกำรเรียนรู้
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ำรบริ ก ำรด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรของ สพพ. สำมำรถด ำเนิ น กำรได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพตรงตำมมำตรฐำน พร้อมทั้งสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงรวดเร็ว รวมถึงมีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้
งบประมาณ
2,500,000 บำท
แผนงานในปีงบประมาณ 2562 มี 8 โครงการ ประกอบด้วย
ลาดับ
โครงการ
1
2
3
4
5
6
7
8

วงเงินประมาณ
(บาท)
โครงกำรจั ด หำเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งส ำหรั บ ทดแทนเครื่ อ งเดิ ม ที่ 800,000
เสื่อมสภำพ
โครงกำรพัฒนำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบ Pen sign เพื่อสำมำรถลงนำม 400,000
บนเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ทั้งระบบปฏิบัติ Windows, Android และ IOS
โครงกำรฝึกอบรม/สัมมนำ เพื่อพัฒนำควำมรู้ และเพิ่มทักษะด้ำน ICT แก่เจ้ำหน้ำที่ สพพ.
โครงพัฒนำระบบช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำร (Web board / Pop-Up)
100,000
โครงกำรปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่ำย (Server)
400,000
โครงกำรโอนย้ ำยข้อมูล จำกศูน ย์ ข้อมูล เดิม (Data Center) ไปยังระบบสำรสนเทศบน 100,000
เครือข่ำยแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)
โครงกำรจัดหำตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์
100,000
โครงกำรจัดหำซอฟท์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน
600,000
รวม
2,500,000

-2แผนงานที่ 1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง สาหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีประสิทธิภำพ เพื่อทดแทนของเดิ มที่
เสื่อมสภำพหมดอำยุกำรใช้งำน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสื่อมสภำพเบื้องต้น เดือนสิงหำคม 2561 (มีเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน 6 เครื่อง เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED แบบ Network สำหรับกระดำษขนำด A3 จำนวน 1 เครื่อง และ
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 6 เครื่อง ที่ได้เข้ำข่ำยเสื่อมสภำพ)
2. กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์
3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยกำร สพพ. เพื่อดำเนินกำรจัดซื้อ
4. ดำเนินกำรจัดซื้อตำมที่อนุมัติ
ระยะเวลำดำเนินกำร 9 เดือน งบประมำณ 800,000 บำท
ปีปฏิทิน
2561
2562
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
1
2
3
4

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ : เนื่องจำกกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำร่ำงขอบเขตของงำนโครงกำรจัด หำเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภำพ ซึ่งมีผู้แทนจำกหน่วยงำนอื่นมำเป็นคณะกรรมกำร จึงมีควำม
จำเป็นต้องมีระยะเวลำกำรดำเนินกำรจัดทำขอบเขตของงำนโครงกำรดังกล่ำว

-3แผนงานที่ 2 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบ Pen sign เพื่อสามารถลงนามบน
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows, Android และ IOS
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถรองรับกำรลงนำมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต รวมถึงมีรูปแบบหนังสือรำชกำรตำมระเบียบรำชกำรและสำมำรถเพิ่มแบบฟอร์มเอกสำร
ตำมระบบงำนของทำงรำชกำร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วำงแผนกำรพัฒนำระบบ
2. จัดหำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. กำหนดคุณสมบัติของระบบ
4. ขออนุมัติ ผู้อำนวยกำร สพพ. เพื่อดำเนินกำรจัดซื้อ
5. ดำเนินกำรจัดซื้อตำมที่อนุมัติ
ระยะเวลำดำเนินกำร 12 เดือน งบประมำณ 400,000 บำท
ปีปฏิทิน
2561
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
1
2
3
4
5

2562
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แผนงานที่ 3 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ และเพิ่มทักษะด้าน ICT แก่เจ้าหน้าที่ สพพ.
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ด้ำนสำรสนเทศ มีควำมตระหนักและสำมำรถดูแลป้องกัน วำงแผน บริหำร
จัดกำรสำรสนเทศ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ สพพ. มีควำมรู้ ตระหนักต่อควำมสำคัญ และกฎหมำยต่ำงๆ
ทำงด้ำนสำรสนเทศ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดหำหลักสูตรที่เหมำะสมกับเจ้ำหน้ำที่ อย่ำงน้อย 1 หลักสูตร
2. ขออนุมัติ ผู้อำนวยกำร สพพ.
3. ดำเนินกำรฝึกอบรม/สัมมนำ
ระยะเวลำดำเนินกำร 9 เดือน งบประมำณ - บำท
ปีปฏิทิน
2561
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1
2
3

2562
เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-4แผนงานที่ 4 โครงพัฒนาระบบช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ (Web board / Pop-Up)
วัตถุประสงค์ : เพื่อออกแบบและพัฒนำระบบเว็บไซต์ส ำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) หรือ สพพ. และใช้เผยแพร่ให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงได้ตำมมำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดตั้งคณะทำงำน เพื่อออกแบบและพัฒนำ website
2. กำหนดแผนกำรออกแบบและพัฒนำ
3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยกำร สพพ. เพื่อดำเนินกำรจัดจ้ำง
4. ดำเนินกำรพัฒนำระบบช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำรตำมที่อนุมัติ
ระยะเวลำดำเนินกำร 9 เดือน งบประมำณ 100,000 บำท
ปีปฏิทิน
2561
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
1
2
3
4

2562
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แผนงานที่ 5 โครงการปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server Room)
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ เป็ น กำรดู แ ลรั ก ษำอุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ ำ ยภำยในห้ อ งควบคุ ม ระบบเครื อ ข่ ำ ยให้ มี ส ภำพ
พร้อมใช้งำน และปรำศจำกเชื้อโรคที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพได้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วำงแผนกำรปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่ำย พร้อมจัดหำอุปกรณ์ที่เหมำะสม
2. กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์
3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยกำร สพพ. เพื่อดำเนินกำรจัดซื้อ
4. ดำเนินกำรจัดซื้อตำมที่อนุมัติ
ระยะเวลำดำเนินกำร 9 เดือน งบประมำณ 400,000 บำท
ปีปฏิทิน
2561
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
1
2
3
4

2562
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-5แผนงานที่ 6 โครงการโอนย้ า ยข้ อ มู ล จากศูน ย์ ข้ อ มู ล เดิ ม (Data Center) ไปยั ง ระบบสารสนเทศบน
เครือข่ายแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ โอนย้ ำ ยระบบงำนเดิ ม ที่ ใ ช้ ง ำนอยู่ ใ นปั จ จุ บั น บนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ ำ ยเดิ ม ไปสู่
ระบบงำนใหม่ พร้อมทั้งสำมำรถรองรับกำรสำรอง/กู้คืนข้อมูลระบบเครือข่ำยแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วำงแผนระบบเครือข่ำยภำยในของสำนักงำน
2. จัดหำระบบสำรสนเทศบนเครือข่ำยแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)
3. กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์
4. ขออนุมัติ ผู้อำนวยกำร สพพ. เพื่อดำเนินกำรจัดซื้อ
5. ดำเนินกำรจัดซื้อตำมที่อนุมัติ
ระยะเวลำดำเนินกำร 10 เดือน งบประมำณ 100,000 บำท
ปีปฏิทิน
2561
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
1
2
3
4
5

2562
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แผนงานที่ 7 โครงการจัดหาตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหำตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภำพ เพื่อรองรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์เครือข่ำยที่เพิ่มขึ้น
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดหำตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์
2. กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์
3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยกำร สพพ. เพื่อดำเนินกำรจัดซื้อ
4. ดำเนินกำรจัดซื้อตำมที่อนุมัติ
ระยะเวลำดำเนินกำร 8 เดือน งบประมำณ 100,000 บำท
ปีปฏิทิน
2561
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
1
2
3
4

2562
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-6แผนงานที่ 8 โครงการจัดหาซอฟท์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุง ซอฟท์แวร์ที่ใช้ใน สพพ. ให้มีควำมทันสมัย และมีมำตรฐำน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ และโปรแกรมอื่นๆ เพื่อ update/upgrade ที่จำเป็นในกำรดำเนินงำน
เช่น Office 365, Microsoft Project และ Adobe Acrobat เป็นต้น
2. กำหนดคุณสมบัติของซอฟท์แวร์
3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยกำร สพพ. เพื่อดำเนินกำรจัดซื้อ
4. ดำเนินกำรจัดซื้อตำมที่อนุมัติ
ระยะเวลำดำเนินกำร 9 เดือน งบประมำณ 600,000 บำท
ปีปฏิทิน
2561
2562
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
1
2
3
4

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

