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คณะรัฐมนตรีไดมีมติสําคัญใหทุกกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําหรือปรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หนวยงานใหสอดคลองกับเน้ือหาสาระและรายละเอียดของแผนแมบทฯ ฉบับที่ ๒ โดยใหหนวยงานกลางที่
มีสวนเกี่ยวของกับการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารจัดการภาครัฐใชเปนกรอบแนวทางในการบริหาร
จัดการ ปรับปรุงโครงสราง และจัดสรรทรัพยากรทางดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย ในชวงระยะเวลาของแผนแมบทฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ ตอไป อยางไรก็ตาม
แผนดังกลาวกําลังจะสิ้นสุดลงและยังไมมีการประกาศใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฉบับใหมออกมา 

ดังน้ัน สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่มีความจําเปนตองกําหนดแนวทาง
ดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ข้ึน เพื่อกําหนดทิศทางแนวทาง หรือข้ันตอนในการปฏิบัติและการพัฒนา
งานดานสารสนเทศใชงานระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวฉบับน้ี ไดออกแบบใหมีความสอดคลองกับแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ (National ICT Policy 
Framework ๒๐๑๑-๒๐๒๐: ICT ๒๐๒๐) ดวย เพื่อใหการดําเนินงานหรือการพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารถูกตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีความเหมาะสมกับนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันอีกดวย 
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สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๑ /๖๗ 

 

สวนที่ ๑ บททั่วไป 
การจัดทําหรือปรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานน้ัน นอกจากจะตอง

สอดคลองกับพันธกิจของหนวยงานแลว ยังตองสามารถตอบสนองตอนโยบายดาน ICT ของรัฐบาลดังที่
กําหนดไวในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ เปาหมายหน่ึงที่นํา ICT มาใชใน
หนวยงานของรัฐคือการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐและการใหบริการประชาชน  

การดําเนินการจัดทําแผนแมบทดาน ICT น้ี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได
รวมกับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติจัดทําคูมือการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้ึน เพื่อเปนกรอบและแนวทางใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถนําไปใชใน
การดําเนินการจัดทํา/ปรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานทั้งในระดับ
กระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจตางๆ เพื่อใหมีเน้ือหาสาระที่กระชับ มีความชัดเจนในเรื่องวิสัยทัศน 
พันธกิจ ยุทธศาสตรและเปาหมาย สามารถนํามาใชเพื่อตอบสนองภารกิจของหนวยงาน เน้ือหาที่นําเสนอ
ตองสามารถบูรณาการใหเห็นภาพรวมของแผนงาน และแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินงาน  

การดําเนินการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สค. พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๖๑ น้ี เปนความรวมมือระหวางศูนยขอมูลและสารสนเทศ สค. และคณะที่ปรึกษาจากคณะ
วิศวกรรมศาสแอตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหเกิดแนวคิดและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการ
กําหนดแผนแมบทดาน ICT และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมย่ิงข้ึน 

การพัฒนาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ น้ี มีข้ันตอนและวิธีการในการดําเนินการประกอบดวยการวิเคราะห
สถานะภาพการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปจจุบัน การประเมินแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ และ
พิจารณาใหสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖  รางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๕  และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
ไทย ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ (National ICT Policy Framework ๒๐๑๑-๒๐๒๐: ICT ๒๐๒๐) โดย
กําหนดยุทธศาสตรดาน ICT ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ใหสอดคลองและรองรับแผน
ยุทธศาสตรของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และนําแนวคิดในเรื่องของการบริหารความ
เสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและความตองการของผูบริหารและบุคลากรของสํานักกิจการสตรีและ
ครอบครัวในการปฏิบัติหนาที่โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินการและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการดําเนินการย่ิงข้ึน 
  



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๒ /๖๗ 

ตารางท่ี  ๑ ข้ันตอนและวิธีการในการจัดทํารางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

การศึกษาและวิเคราะหจาก

เอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ 

สํานักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัวและการ

พัฒนาดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของ สํานักงาน

กิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว 

แบบสอบถาม

บุคลากรท่ี

เกี่ยวของ 

การสัมภาษณ 

ผูบริหาร

ระดับสูง 

บุคลากรดาน

ไอทีและ 

บุคลากรท่ี

เกี่ยวของ 

การสํารวจ

หนวยงาน 

 

การประเมินแผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของ สํานักงาน

กิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว ป พ.ศ. ๒๕๕๐-

๒๕๕๔ 

นโยบายและ

ระเบียบ 

เงื่อนไขตางๆ ท่ี

เกี่ยวของ เชน

กฎหมายท่ี

เกี่ยวของกรอบ

นโยบาย ICT

๒๐๒๐ 

แนวโนมของการ

เปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีและ

มาตรฐานตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับ

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

การศึกษาและสํารวจขอมูล  

โครงสรางองคกร/บุคลากร/

นโยบาย 

สถานะภาพดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับรองรับภารกิจของ สํานักงาน

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

การศึกษาวิเคราะหปจจัยภายใน การศึกษาวิเคราะหปจจัยภายนอก 

การวิเคราะหสภานะภาพและแนวทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

โครงการตางๆ ท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

๑.๑ ความเปนมา  
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ โดยยุบหนวยงานที่กระจายอยูในหลายกระทรวง 

มาจัดต้ังกระทรวงและหนวยงานระดับกรมข้ึนใหม เพื่อใหการดําเนินงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
น้ัน สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย (พม.) เปนอีกหน่ึงหนวยงานที่ไดรับการจัดต้ังข้ึนใหม อาศัยอํานาจตาม 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๗ 
 พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๕ (๑) 
 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 

๒๕๔๕ ในการจัดต้ังสํานักงานน้ี มีการรวมหนวยงาน ๓ หนวยงานเขาดวยกัน คือ 
(๑) สํานักนายกรัฐมนตรี ในสวนของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ จํานวน ๔๓ 
อัตรา  

(๒) กระทรวงมหาดไทย ในสวนของกรมการพัฒนาชุมชน เฉพาะฝายพัฒนาสตรี 
ในกองพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน จํานวน ๑๘ อัตรา  

(๓) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในสวนของกรมประชาสงเคราะห 
จํานวน ๑๖๔ อัตรา เฉพาะบางสวนของ 

(๓.๑) กองความมั่นคงแหงสังคม  



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๓ /๖๗ 

(๓.๒) กองนิคมสรางตนเอง  
(๓.๓) กองบริการชุมชน  
(๓.๔) กองสงเคราะหชาวเขา 
(๓.๕) กองสัมมาอาชีวสงเคราะห  

๑.๒ คานิยม 
มืออาชีพ จริยธรรม ทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา 

๑.๓ เปาประสงค 
สตรีมีศักยภาพ มีความเสมอภาคระหวางหญิงชายและครอบครัวมีความเขมแข็งและมีคุณธรรม 

๑.๔ บทบาทหนาที่ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
(๑) พัฒนาและเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมศักยภาพของสตร ีความเสมอภาคของหญิงและชาย 

และความเปนปกแผนของครอบครัว เพื่อความมั่นคงในการดํารงชีวิต 
(๒) เสริมสรางและพัฒนามาตรการ กลไก ในการสงเสรมิศักยภาพของสตรี ความเสมอภาคของหญงิ

และชาย และความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัว 
(๓) สงเสริมและสนับสนุนทางวิชาการและทรัพยากรในการดําเนินการของเครือขาย เพื่อสงเสริม 

ศักยภาพ สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมของหญิงและชาย และความเปนปกแผนของ
สถาบันครอบครัว 

(๔) สงเสริม สนับสนุน และผลักดันใหมีการดําเนินการตามพันธกรณี ขอตกลง และความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

(๕) สงเสริมและประสานการดําเนินการเพื่อคุมครองและพิทักษสิทธิสตรีตามกฎหมาย 
(๖) วิจัย และพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการสงเสริมศักยภาพ ความเสมอภาคและความเปนธรรม

ของหญิงและชาย และความเปนปกแผนของครอบครัว 
(๗) กําหนดมาตรฐาน กํากับดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายและ

มาตรการที่กําหนด 
(๘) ประสานขอมูลดานการสงเสรมิศักยภาพ ความเสมอภาค ความเปนธรรมของหญิงและชาย และ

ความเปนปกแผนของครอบครัว 
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

๑.๕ วิสัยทัศน (Vision) 
(๑) วิสัยทัศนของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

"เปนหนวยงานหลักระดับชาติในการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชาย และความ
เขมแข็งของสถาบันครอบครัว" 

(๒) วิสัยทัศนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว  พ.ศ.๒๕๕๗- ๒๕๕๙ 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
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หนาท่ี: ๔ /๖๗ 

“รวมใจ จัดการและพัฒนา ICT อยางสรางสรรคเพื่อเปนหนวยงานช้ันนําดาน
ความเสมอภาคหญิงชายและความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว”  

๑.๖ พันธกิจ (Mission) 
(๑) พันธกิจ (Mission) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

(ก) กําหนด และพัฒนานโยบาย มาตรการ กลไก และกฎหมายดานการสงเสริมความ
เสมอภาคหญิงชาย และความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

(ข) สงเสริมการมีสวนรวมและประสานความรวมมือของภาคีเครือขาย 
(ค) สงเสริม สนับสนุน และประสานการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอสตรี 

และความรุนแรงในครอบครัว 
(ง) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

(๒) พันธกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาชวยในการกําหนดนโยบาย 
วางแผน บริหารจัดการ การปฏิบัติงานและการใหบริการตามภารกิจของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 

(ก) ใหมีการบริการขอมูล ขาวสาร นโยบาย มาตรการ กลไก กฎหมายและความรู
เกี่ยวกับ การสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 

(ข) ใหมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสงเสริมการมีสวนรวมและประสาน
ความรวมมือของภาคีเครือขาย 

(ค) ใหมีระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริม สนับสนุน และประสานการปองกันและ
แกไขปญหาความรุนแรงตอสตรี และความรุนแรงในครอบครัว 

(ง) ใหมีระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
(จ) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหม ี

ความมั่นคงปลอดภัย 
(ฉ) พัฒนาบุคลากรของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสามารถใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาศักยภาพอยาง
ตอเน่ือง 

๑.๗ ยุทธศาสตร (Strategy) 
ยุทธศาสตรโดยรวม (Strategy) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประกอบดวย

ยุทธศาสตร ๔ ประเด็นดังน้ี   
ยุทธศาสตรที ่๑ การเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชาย  
เปาประสงค เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สื่อ และชุมชน 

รวมกันสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีตาม
กรอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพันธกรณีระหวางประเทศ รวมทั้ง 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๕ /๖๗ 

พัฒนาศักยภาพของสตรีทั้งทางดานรางกายจิตใจ สติปญญาและความถนัดที่มุง
ไปสูลักษณะสตรีที่พึงประสงค   

ยุทธศาสตรที ่๒ การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 
เปาประสงค เพื่อใหครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได มีหลักประกันคุมครอง และสงเสริม

ปจจัยที่เกื้อหนุนความเขมแข็งของครอบครัว ตลอดจนทั้งหญิงและชายมีหนาที่
รวมกันสรางครอบครัวที่มีความอบอุน และมีการใชเวลารวมกันอบรมเลี้ยงดู
สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใหเปนคนดีทําประโยชนเพื่อ
สังคมสวนรวม 

ยุทธศาสตรที ่๓ การพัฒนากลไกการทํางานดานสตรีและครอบครัว 
เปาประสงค เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเครือขายสตรีและครอบครัวไดรับการพัฒนา

ศักยภาพและมีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยเฉพาะแผนงานและโครงการดาน
สตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่ใหมากข้ึน 

ยุทธศาสตรที ่๔ การเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร   
เปาประสงค เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานมีการบริหารจัดการองคกรที่ ดี มี

ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
อยางตอเน่ือง โดยเนนการพัฒนาในตําแหนงที่มีความสําคัญตอยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศและสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ มีการวาง
มาตรการสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจน สงเสริมใหประชาชนไดรับรูขอมูล
ขาวสารที่ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการอางอิงและ
เครือขายใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและทั่วถึง  

๑.๘ โครงสรางหนวยงาน 
สํานักงานกิจการสตรแีละสถาบันครอบครัว แบงโครงสราง เปนระดับหนวยงาน /สํานัก /กอง 

จํานวน ๒ สํานัก ๒ กอง ๑ กลุมงาน ๑ หนวยงาน และมีการจัดต้ังหนวยงานข้ึนเปนการภายใน จํานวน ๑ 
งาน และ ๑ ศูนย ดังภาพโครงสรางการแบงสวนราชการ 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
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หนาท่ี: ๖ /๖๗ 

 

ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

รูปท่ี ๑ โครงสรางการแบงสวนราชการและอัตรากําลังของสาํนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 
 

  

กองกลาง (๕๓) 
- ฝายบริหารทั่วไป (๑๕) 
- กลุมงานเลขานุการ (๕) 
- ฝายการเจาหนาที ่(๖) 
- ฝายนิติการ (๖) 
- ฝายการคลัง (๙) 
- งานพัสดุ (๖) 
- ฝายแผนงาน และประเมินผล (๕) 
 

สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว (๕๖) 
- ผูอํานวยการ (๑) 
- วิชาการระดับเช่ียวชาญ (๑) 
- ฝายบริหารทั่วไป (๑๐) 
- กลุมการพัฒนามาตรการกลไก (๙) 
- กลุมงานวิจัย และสารสนเทศ (๘) 
- กลุมการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพ
ครอบครัว (๑๐) 

- กลุมการเสริมสรางหลักประกันความ
ม่ันคงของครอบครัว (๙) 

- ศูนยประสานงานตาม พรบ.ฯ (๑๓) 

สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย (๔๘) 
- ผูอํานวยการ (๑) 
- วิชาการระดับเช่ียวชาญ (๑) 
- ฝายบริหารทั่วไป (๘) 
- กลุมการพัฒนามาตรการกลไก (๑๐) 
- กลุมการคุมครอง และพิทักษสิทธิสตรี (๙) 
- กลุมวิจัย และสารสนเทศ (๙) 
- กลุมการสงเสริมการบูรณาการมิติหญิงชาย 

(๑๐) 

กองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย (๔๐) 
- ผูอํานวยการ (๑)  
- ฝายบริหารทั่วไป (๗) 
- ฝายสงเสริม และพัฒนาเครือขายชุมชน 
และประชา สังคม (๘) 

- ฝายสงเสริม และพัฒนาเครือขายองคกร
ปกครองทองถ่ิน (๑๑) 

- ฝายสงเสริม และพัฒนาเครือขายเอกชน 
(๑๐) 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
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หนาท่ี: ๗ /๖๗ 

สวนที่ ๒ การวิเคราะหสถานภาพ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

การดําเนินการจัดทําแผนแมบทฯ ฉบับน้ี ไดวิเคราะหสถานะภาพการประยุกตใช ICT ปจจุบัน 
ประกอบดวยโครงสรางระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย ซอฟตแวร และระบบงานสารสนเทศของ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

การศึกษาวิเคราะหสถานภาพดาน ICT ของสํานักงานกิจการสตรีและสาถาบันครอบครัวน้ี ได
ศึกษาวิเคราะหการดําเนินการจากแผนแมบท ICT ฉบับเดิม และผลการดําเนินการวิเคราะหอัตรากําลัง
บุคลากรดาน ICT และภารกิจของหนวยงาน รวมทั้งมีการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของสค. 
ตามรูปแบบการวิเคราะหแบบ SWOT Analysis อันจะนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรและโครงการตางๆ 
ดาน ICT เพื่อใหสามารถผลักดันการดําเนินงานดาน ICT ตามแผนแมบทฯ ไดอยางเหมาะสม 

นอกจากน้ียังมีการศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน
ระบบคอมพิวเตอร เครือขาย และระบบงานสารสนเทศที่มีอยูใหมีความสอดคลองกับเทคโนโลยีทันสมัยใน
ปจจุบันอีกดวย 

๒.๑ บทวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

การวิเคราะหสถานภาพปจจุบันดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดําเนินการโดยการสํารวจขอมูลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน 
โดยการวิเคราะหในประเด็นตางๆ เชน ดานบุคคล ดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และการเช่ือมโยงดาน
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ดานขอมูล ดานระบบงานสารสนเทศ ดานสถานที่และดานความมั่นคง
ปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๑.๑ ดานบุคลากร 
บุคลากรของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๓๕ คน  

แบงออกเปน ๔ กลุม  ไดแก ๑) ขาราชการ ๒) พนักงานราชการ ๓) ลูกจางประจํา ๔) ลูกจางช่ัวคราว คิด
เปนสัดสวนรอยละ ๘๕.๕๓, ๖.๓๘, ๕.๑๐ และ ๒.๙๗ ตามลําดับ ซึ่งสามารถจําแนกตามสงักัด ไดดังรูปที่ ๑   

บุคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ ปจจุบันมีทั้ งสิ้น ๗ คน แบงออกเปน 
ขาราชการ ๔ คน พนักงานราชการ ๑ คน ลูกจางประจํา ๑ คน และลูกจางช่ัวคราว (จางเหมา) ๒ คน 
แสดงดังรูปที่ ๒  



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๘ /๖๗ 

 
รูปท่ี ๒ โครงสรางศูนยขอมลูและสารสนเทศ 

 
ตารางท่ี  ๒ จํานวนบุคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศปจจุบัน 

จากตารางแสดงการจําแนกบุคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศตามสายงาน ณ 
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ แสดงใหเห็นวาศูนยขอมูลและสารสนเทศมีอัตรากําลัง รวม ๗ อัตรา แบง
ออกเปน ๕ สายงาน ดังน้ี นักวิชาการคอมพิวเตอร นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักพัฒนาสังคม 
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร และพนักงานพิมพ 

จากตําแหนงหนาที่และบทบาทของบุคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศน้ันพบวามี
จํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงเพียงนักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน ๓ คน 
และเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอรจํานวน ๒ คน รวมเปน ๕ คน เทาน้ัน ที่มีหนาที่โดยตรงในการ
ดําเนินการและใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารทั้งหมด ซึ่งจํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน จึงทําใหศูนยขอมูลและสารสนเทศตองใชบุคลากรทั้งหมดที่มีชวยในการปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากน้ีบุคลากรยังขาดความรู ความสามารถเชิงลึกดาน ICT อาจ
ทําใหการดําเนินการบางสวนจําเปนตองพึ่งพาหนวยงานภายนอก 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจําเปนตองเพิ่มจํานวนบุคลากรในสวนของ
นักวิชาการคอมพิวเตอรที่มีความรู ความสามารถดาน ICT เชิงลึกในสวนของระบบเครือขาย ระบบ

 ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางเหมา 
หัวหนา ๑ - - - 
ฝายบริหารทั่วไป  ๑ ๑ - 
กลุมยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ -  ๑ 
กลุมระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ๑    
กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ๑ - - - 

รวม ๔ ๑ ๑ ๑ 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๙ /๖๗ 

ฐานขอมูลและระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อใหการเตรียมความพรอมดาน ICT ใหเกิดความมั่นใจ
ในการใช ICT เปนเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินการของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๒ ดานระบบคอมพิวเตอร 
ดานระบบปฏิบัติการ จากการศึกษาขอมูลพบวา สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ให ระบบปฏิบัติการวินโดว (OS Windows) จํานวน ๓๐๔ License และใชโปรแกรม Microsoft Office มี
ลิขสิทธ์ิจํานวน ๔๐ License ซึ่งมีทั้ง MS Office ๒๐๐๓, ๒๐๐๗, ๒๐๑๐ และ MS Office ๒๐๑๓  

ดานการบํารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอรที่มีอายุการใชงานระหวาง ๑ - ๕ ป จะอยูในการดูแล
รักษาของบริษัท สวนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอายุมากวา ๕ ป ทางศูนยขอมูลและสารสนเทศเปนผูดูแล 

ดานครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงที่สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
จัดหาในปงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ ซึ่งไดจัดสรรใหกับสํานัก/กอง หนวยงานตางๆ ภายในสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทั้งน้ี ศูนยขอมูลและสารสนเทศมีคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ (PC) ในการ
ดูแล จํานวน ๑๗๖ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) จํานวน ๖๓ เครื่อง เครื่องพิมพ 
(Printer) จํานวน ๖๑ เครื่อง เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) จํานวน ๒๑๒ เครื่อง เครื่องสแกนเนอร (Scanner) 
จํานวน ๓๔ เครื่อง 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในสวนของอุปกรณรอบขาง เชน เครื่องพิมพแบบเข็ม เครื่องพิมพอิงคเจต เครื่องพิมพเลเซอร เครื่องพิมพ
เลเซอรสีและพลอตเตอรสําหรับสนับสนุนการทํารายงานและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวโดยจํานวนเครื่องพิมพตอจํานวนผูใชที่สํารวจน้ันพบวามีจํานวน
เครื่องพิมพที่เพียงพอ โดยเฉพาะอยางย่ิงเครื่องพิมพแบบเลเซอรและเลเซอรสี ในรูปแบบการใชงานรวมกัน
ทั้งผานทางระบบเครือขายและผานเครื่องคอมพวิเตอรของเพื่อนรวมงาน แมวาเครื่องพิมพบางสวนจะมีอายุ
ในการใชงานเกินกวา ๔ ป ก็ตาม 

๒.๑.๓ ดานระบบงานสารสนเทศและระบบเก็บขอมูล 
ระบบสารสนเทศของสาํนักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวสวนใหญ เปนการจาง

บริษัทมาชวยพัฒนาระบบสารสนเทศ (Outsourcing) เพื่อสนับสนุนการทํางานโดยไดพัฒนาระบบข้ึนพรอม
กันจํานวน ๓๒ ระบบ ซึ่งระบบงานยังไมตอบสนองตอการปฏิบัติงานขององคกร จึงสงผลใหระบบงานสวน
ใหญไมไดรับการใชงาน และยังมีบางระบบที่ยังไมเปดใชงาน บางระบบก็ยังคงมีปญหาที่ตองแกไข 
นอกจากน้ีมียังมีหลายระบบที่หนวยงานภายในสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจางพัฒนาเอง
โดยไมอยูในความดูแลของศูนยขอมูลและสารสนเทศ ซึ่งงบประมาณที่ใชในการจัดจางพัฒนาระบบน้ัน โดย
สวนมากจะเปนงบประมาณของแตละสวนงาน ดังน้ันระบบสารสนเทศของสาํนักงานกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัวจึงมีความหลากหลายในดานสถาปตยกรรม ฐานขอมูลก็จัดเก็บแยกกัน ไมมีฐานขอมูลกลางเพื่อ
รวบรวมใหขอมูลอยูแหลงเดียวกัน 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจําเปนตองมีการพัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศใหสามารถตอบสนองตอภารกิจและสงเสริมใหเกิดการใชงานจริงในกลุมผูที่เกี่ยวของและสราง
ทัศนคติที่ดีกับผูใชงานใหเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของระบบสารสนเทศกับการปฏิบติัหนาที่และการ
พัฒนาสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเพื่อใหบุคลากรของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวสามารถใชงานระบบสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาในการลงทุนมากย่ิงข้ึน 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๑๐ /๖๗ 

การสํารองขอมูลและกูคืนระบบสารสนเทศจากภัยภิบัติสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว มีแผนการกูคืนขอมูลซึ่งทราบวาไดทําการเตรียมความพรอมโดยศูนยขอมูลและ
สารสนเทศไดทําการทดสอบผานแลว และมีการสํารองขอมูลแบบ Full Back up ดวยวิธีการ Ghost ทุก ๓ 
เดือน โดยเก็บไวที่ External Hard disk มีการ Backup Online ในสวนของ Data Base ผานระบบ Net 
backup ทุกวัน โดยเก็บไวที่ Tape LTO4 และมีการ Backup Online ในสวนของระบบปฏิบัติการ (OS) 
ดวย Tool ของ Windows ทุกสัปดาห จัดเก็บไวใน Internal Hard disk ซึ่ง ทั้ง External Hard disk และ 
Tape LTO4 ถูกจัดเก็บไวภายในศูนยขอมูลและสารสนเทศ 

๒.๑.๔ ดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
ตามที่กลาวขางตน สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีโครงสรางหนวยงาน

แบงออกเปนสวนกลางเพียงจุดเดียว ปจจุบันทุกหนวยงานอยูภายในบานราชวิถี โดยแบงออกเปน ๒ 
อาคาร คือ อาคารอํานายการ เปนอาคาร ๓ ช้ัน และ อาคารศรีสังวาล เปนอาคาร ๒ ช้ัน จาก
การศึกษาดานระบบเครือขายเบื้องตนสรุปขอมูล ดังไดน้ี 

(๑) ระบบเครือขายทั้งหมดและการเช่ือมโยงระหวางหนวยงานของ สค. 
- มีการเช่ือมโยงระบบเครือขายระหวางหนวยงานตางๆ ที่อยูในสังกัด ผานทางระบบ

เครือขายของผูใหบริการเครือขาย และผานทางระบบเครือขาย GIN 

 
รูปท่ี ๓ การเช่ือมโยงเครือขายของสํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัวในปจจบุัน 

- มีการจัดสรรชองสญัญาณการใชงานโดยกําหนดไวเมือ่ตองการออกสูระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตใหผานทางระบบเครือขายของ สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวและผานทางผูใหบริการเครอืขาย 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๑๑ /๖๗ 

 
รูปท่ี ๔ การออกสูระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

- แตถาตองการใชงานระบบงานสารสนเทศของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ใหเขาสูเครือขายสํานักงานฯ โดยตรงจากเครือขายของผูใหบริการ แตมีบางสวนที่ตองใช
งานผานระบบเครอืขาย GIN 

 
รูปท่ี ๕ การใชงานระบบงานสารสนเทศของสํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัวผานเครือขาย 

- การเช่ือมโยงระบบเครือขายภายในหนวยงานตางๆ ที่อยูในสังกัดสํานักงานกิจการสตรี
และสถาบนัครอบครัว ประกอบไปดวยอาคารหลัก ๒ อาคาร คือ อาคารอํานวยการ เปน
อาคาร ๓ ช้ัน และ อาคารศรีสังวาลย เปนอาคาร ๒ ช้ัน ซึ่งเปนอาคารที่ต้ังอยูบริเวณ
เดียวกัน การเช่ือมโยงระบบเครอืขายระหวางอาคารจึงสามารถจัดทําไดงาย และใน
ปจจุบันไดมีการเช่ือมตอระหวางทัง้หมดเปนที่เรียบรอยแลว  

 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๑๒ /๖๗ 

 
รูปท่ี ๖ การเช่ือมโยงระบบเครือขายภายในหนวยงานตางๆ ภายในสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว 

ศูนยขอมูลและสารสนเทศ ไดทําการเช่ือมโยงเครือขายระหวางอาคาร โดยใช สาย Fiber 
ความเร็วเครือขาย ๑ Gbps และไดมีการเช่ือมตอระบบเครือขายระหวางช้ันเปนที่เรียบรอย
แลว พรอมทั้งไดมีการติดต้ังอุปกรณ Wireless Access Point ไวทุกช้ันดวย 

 
รูปท่ี ๗ โครงสรางเครือขายปจจบุัน 

 
 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๑๓ /๖๗ 

 ระบบความปลอดภัย 
จากการศึกษาจากแผนภาพการเช่ือมโยงระบบเครือขายภายในสํานักงานกิจการ

สตรีและสถาบันครอบครัว แสดงดังรูปที่ ๘ สามารถสรุประเด็นไดดังน้ี 
- การติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย ไมวาจะเปน Firewall หรือ IDP 
- มีการจัดแบง Zone ในการติดต้ังระบบคอมพิวเตอรเพือ่ใหงายตอการบริหาร

จัดการ โดยแบงเปน โซน DMZ และโซน Server Farm 

 
รูปท่ี ๘  ระบบเครือขายปจจุบันของสํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 ขอสังเกต : 
- ไมมีการจัดแบงโซนในสวนของระบบฐานขอมูล จากเครื่องแมขายอื่น 
- ไมมีการจัดแบงโซนในสวนของระบบฐานขอมูลของโซนบริการภายนอก 
- ไมมีการจัดแบง โซนการใหบริการ เปนโซนบริการภายใน (Intranet 

Application Zone) และโซนบริการภายนอก (Internet Application 
Zone) 

- ไมมีการจัดแยกโซนการใหบริการภายใน (Intranet Application Zone) 
และโซนการบริหารจัดการเครือขายและความปลอดภัย (Security and 
Network Management Zone) 

  



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๑๔ /๖๗ 

๒.๒ ผลสรุปการวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากผลการวิเคราะหสถานภาพในปจจุบันดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขางตน 

สามารถนํามาวิเคราะหสถานภาพ จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ จุดออน/ปญหา ไดดังตารางที่ ๓ ดังน้ี 

ตารางท่ี ๓ ผลสรุปการวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องคประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ จุดออน/ปญหา 

ปจจัยดานอุปกรณ 
ฮารดแวร/ซอฟตแวร 
 

 

• เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานในสวน
งานตางๆ มีความทันสมัย เปนสวน
ใหญ 

• มีระบบงานสารสนเทศที่สามารถ
รองรับยุทธศาสตรและภารกิจหลัก
ของหนวยงานได 

• มีซอฟตแวรที่สํานักงานใชมีลิขสิทธ์ิ
บางสวน 

• มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรพกพา 
เปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรที่
จําเปนตองใชงานเพียงพอ 

• มีระบบงานสารสนเทศไม
สอดคลองความตองการของ
หนวยงาน 

ปจจัยดานโครงขายการส่ือสาร 
 

 
 
 

• มีจํานวนจุดที่ใหบริการเครือขาย
แบบใชสายและไรสายเพียงพอตอ
การใชงาน 

• มีความเร็วของระบบเครือขายแบบ
ใชสายและไรสาย เพียงพอตอการ
ใชงาน 

• มีระบบเครือขายแบบใชสายและไร
สายที่มีเสถียรภาพสูง 

• มีระบบเครือขายไรสายครอบคลุม
พื้นที่การใชงาน 

• มีการเช่ือมตอระหวางอาคารทํา
ใหเปนความเส่ียงตอระบบ
เครือขายขององคกร 

• ในอนาคตสํานักงานแยกเปน ๒ 
สวนทําใหการเช่ือมโยงเครือขาย
ในองคกรเปนปญหา 

• ความเร็วการใชงานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตไมเพียงพอ
ตอการใชงาน 

ปจจัยดานบุคลากร 
๑. ผูใชงาน 

 

• บุคลากรสวนใหญมีทัศนคติที่ดี 
เก่ียวกับการใชงานดาน ICT 

• มีการจัดการฝกอบรมดาน ICT 
ใหกับบุคลากรไดอยางเหมาะสม 

• บุคลากรมีทักษะ ความรูดาน ICT 
ในแตละสวนงานมีจํานวนที่
เพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ 

 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๑๕ /๖๗ 

องคประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ จุดออน/ปญหา 
๒. ผูดูแล บํารุงรักษา งานดาน 

ICT 
 

• บุคลากรดาน ICT มีความใสใจใน
การพัฒนาศักยภาพตนเองอยาง
ตอเน่ือง 

• บุคลากรดาน ICT มีความสามารถ
ทํางานเปนทีมไดเปนอยางดี 

• บุคลากรดาน ICT มีความสามารถ
ทํางานรวมกับบุคลากรของ
หนวยงานตางๆ ไดเปนอยางดี 
 

• บุคลากรดาน ICT ที่สําเร็จ
การศึกษาในสาขา ICT โดยตรงมี
จํานวนไมเพียงพอ 

• บุคลากรดาน ICT ที่มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานในการ
บริหารดูแลและสนับสนุนงาน
ดาน ICT ไมเพียงพอ 

• บุคลากรดาน ICT ไดรับรวมการ
ฝกอบรมความรูดาน ICT ในเชิง
ลึกอยางไมเพียงพอ 

• จํานวนบุคลากรดาน ICT มี
จํานวนนอยเกินไปเม่ือ
เปรียบเทียบกับภาระงานที่
รับผิดชอบ 

• สวัสดิการหรือคาตอบแทนให
บุคลากรดาน ICT มีนอยทําให
บุคลากรยายไปอยูหนวยงานอ่ืนๆ
ไดงาย 

๓. ผูบริหาร 
 

• ผูบริหาร ใหความสําคัญกับการใช 
ICT ในการพัฒนาองคกร 

• มีหลักสูตรการฝกอบรมผูบริหาร
ดาน ICT โดยตรง 

• ผูบริหารบางสวนปฏิบัติตนเปน
ตัวอยางที่ดีในการนํา ICT มาใชใน
หนวยงาน 

 

 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๑๖ /๖๗ 

องคประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ จุดออน/ปญหา 
ปจจัยดานขอมูล 
 
 
 

• มีการจัดเก็บและปรับปรุงขอมูล
อยางตอเน่ือง 

• มีการใหบริการขอมูลขาวสาร
ภายในผานทางเครือขาย
อินทราเน็ต 

• มีการกําหนดระบบระดับช้ันการ
เขาถึงขอมูลมีระดับช้ัน 

• มีการใชขอมูลรวมกันบางสวน 

• มีการสํารองขอมูลเฉพาะในสวน
ของระบบงานสารสนเทศที่
ใหบริการ 

• มีการประชาสัมพันธนโยบายในการ
ใชงาน และระดับช้ันการเขาถึง
ขอมูล 

• มีการกําหนดมาตรฐานของระบบ
ขอมูล 

• มีการติดตามและตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัยของขอมูล 

• มีการบูรณาการขอมูลที่ทําใหเกิด
การใชขอมูลรวมกัน 

• มีการเก็บขอมูลของผูปฏิบัติงาน
ไวในเครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคล และไมมีการสําเนาขอมูล
ของผูใชงานอยางตอเน่ือง 

• ไมมีระบบฐานขอมูลกลาง 

• ไมมีการสํารองขอมูลสวนบุคคล 

• มีการเก็บส่ือสํารองขอมูลของ
ระบบงานสารสนเทศตางๆเก็บไว
ในสํานักงาน 

• ไมมีศูนยสํารองขอมูล (backup 
site/DR site) 

• ไมมีการบูรณาการขอมูลระหวาง
ระบบอยางมีประสิทธิภาพ 
(Machine to Machine) 
 

ปจจัยดานการบริหารจัดการ • มีการแตงตั้งคณะกรรมการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
หนวยงาน  

• ผูใชงานมีสวนรวมในการจัดหาและ
จัดทําระบบงานสารสนเทศ 

• มีการกําหนดนโยบายในการใชงาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
เหมาะสม 

• ไมมีการประเมินความเส่ียงดาน 
ICT และความคุมคาในการ
ดําเนินงานโครงการตางๆ 

 
 

ปจจัยดานงบประมาณ 
 
 
 

• ผูบริหาร ใหการสนับสนุน
งบประมาณดาน ICT 

 
 
 
 
 
 
 

• หนวยงานไมมีเงินรายไดหรือ
งบประมาณจากสวนอ่ืนในการ
ดําเนินการดาน ICT 

• หนวยงานมีงบประมาณในการ
ดําเนินการดาน ICT ไมเพียงพอ
ตอการดําเนินการ 

• งบประมาณดาน ICT ที่ไดรับ ไม
เพียงพอตอการพัฒนาโครงการ
ตามแผนที่ตองการ 

 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๑๗ /๖๗ 

องคประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ จุดออน/ปญหา 
ปจจัยดานสถานที่ 

 
 
 
 

• มีสถานที่อยูในศูนยกลางเมืองทําให
สามารถติดตอกับหนวยงานและผู
ใหบริการดาน ICT สามารถทําได
อยางสะดวก 

• หนวยงานเปนหนวยงานที่ไมมี
หนวยงานในสวนภูมิภาค 

 

• ขนาดพื้นไมเหมาะสมกับความ
ตองการในการปฏิบัติงาน 

• อาคารสถานที่เปนอาคารเกา
ไมไดถูกออกแบบมาเพื่อรองรับ
การจัดทําศูนยขอมูล  

• ในอนาคตสํานักงานจะถูกแยก
ออกเปน ๒ สวนทําใหการบริหาร
จัดการดานทคโนโลยีสารเทศไม
สามารถใหบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• ศูนยกลางขอมูล (Data Center) 
มีความไมเหมาะสม 

๒.๓ บทวิเคราะหสถานภาพดาน ICT ขององคกรที่เกี่ยวของกับหนวยงานภายนอก 
การออกแบบและดําเนินการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันน้ัน จําเปนตองคํานึงถึง

ปจจัยหลายประการ การวางแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สค. ไดมีการ
วิเคราะหสถานภาพของระบบสารสนเทศกับปจจยัตางๆ ที่เกี่ยวของทัง้ในสวนของโอกาสและผลกระทบจาก
ปจจัยตางๆ เชน นโยบายและขอกําหนดตางๆ ในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ มาตรฐาน ขอกําหนด และกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และ
งบประมาณ รวมทั้งแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหแผนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมีความเปนไปไดและสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางเปนรูปธรรมและ
คุมคาตอการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตารางท่ี  ๔ แสดงบทวิเคราะหสถานะ ICT ขององคกรที่เกี่ยวของกับหนวยงานภายนอก 
โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

- รัฐบาลใหความสําคัญกับการนําระบบ ICT มาใช
ในการพัฒนาหนวยงานของรัฐ  

- รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณดาน ICT ใหแก
หนวยงานตางๆ ของรัฐอยางตอเน่ือง 

- ภาครัฐมีการกําหนดกฎหมายและนโยบายการ
รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงดาน ICT 
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการของหนวยงาน
ตางๆ  

- ระบบเครอืขายของภาครัฐ (Government 
Information Network: GIN) มีการเช่ือมโยงไป
ยังหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ ชวยเพิ่ม
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนขอมลูระหวาง

- ความลาชาในการกําหนดมาตรฐานขอมลูใน
ระดับประเทศ ทําใหการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของยังไมสามารถดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพ 

- ประเทศไทยยังมีความกาวหนาดาน ICT ไมมาก
นัก เปนลกัษณะของผูใชไมใชเจาของเทคโนโลยี 
ทําใหตองพงึพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ 

- แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดาน ICT ที่รวดเร็วมาก 
ทําใหจําเปนตองพัฒนาปรบัปรุงระบบ ICT อยาง
ตอเน่ือง 

- แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดาน ICT ที่รวดเร็วมาก 
ทําใหการพัฒนาบุคลากรไมทันตอสถานการณที่
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หนาท่ี: ๑๘ /๖๗ 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
หนวยงานและลดความเสี่ยงดานความมั่นคง
ปลอดภัย 

- เทคโนโลยีใหมๆ  มีประสิทธิภาพสูงสามารถ
สนับสนุนการบรหิารจัดการและการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสทิธิภาพ เชน เทคโนโลยีแบบกลุม
เมฆ  
(Cloud Computing)  

- เทคโนโลยีใหมๆ  มีแนวโนมราคาทีล่ดลง 

- ซอฟตแวรประเภท Open source มีมากข้ึน
สามารถลดลงคาใชจายในการลงทุนดาน ICT ได
บางสวน 

- ซอฟตแวรสําหรบัสนับสนุนการดําเนินการตางๆ 
มีจํานวนมากทําใหมีทางเลือกซอฟตแวรที่
เหมาะสมและสามารถตอบสนองตอความ
ตองการไดมากย่ิงข้ึน 

- ระบบสารสนเทศสามารถเช่ือมโยงกันไดงาย
ย่ิงข้ึนทําใหสามารถใชทรพัยากรดาน ICT 
รวมกันไดสะดวกย่ิงข้ึน 

- บุคลากรสามารถเรียนรูผานการใชงานระบบ ICT 
ในการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ ไดดี
ย่ิงข้ึน 

เปลี่ยนไป 
- ภัยคุกคามตอความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศมีความเสี่ยงจากการรุกรานระบบผาน
ทางระบบเครือขายมากข้ึน ทําใหตองใช
งบประมาณในการบริหารจัดการดานระบบความ
มั่นคงปลอดภัยเพิ่มข้ึน 

- การคุมครองทรัพยสินทางปญญามีความเขมงวด
ข้ึน ทําใหตนทุนในการลงทุนดาน ICT สูงข้ึน 

- สํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัวไม
สามารถเพิ่มจํานวนบุคลากรดาน ICT ใหเพียงพอ
ตอการขยายตัวในการพฒันาระบบ ICT ของ
หนวยงานไดอยางเหมาะสมเน่ืองจากกฏระเบียบ
ของรัฐ 

- อัตราคาตอบแทนตามระเบียบของรัฐไมสามารถ
ดึงดูดบุคลากรดาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ใหสามารถทํางานอยูกบัองคกรในระยะ
ยาวได 

๒.๔ สรุปการวิเคราะหยุทธศาสตรจาก SWOT Analysis 
การวิเคราะหยุทธศาสตรจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกเพื่อนํามาใชในการออกแบบ

ยุทธศาสตรดาน ICT ของ สค.  
ตารางท่ี  ๕ สรุปการวิเคราะหสถานะภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกรในภาพรวม 

จุดแข็ง(Strength) จุดออน(Weakness) 

- ผูบริหารระดับสงูและบุคลากรใหความสําคัญกบั 
ICT  

- บุคลากรดาน ICT สามารถทํางานรวมกบั
หนวยงานตางๆ ไดเปนอยางดี 

- สํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัวมี
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรทีเ่หมาะสม 

- จํานวนจุดบริการเครือขายมอียางเพียงพอ 
- สํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัวมี

นโยบาย กระบวนการ และข้ันตอนในการสํารอง

- บุคลากรดาน ICT ยังขาดความรูเชิงลึกดาน ICT ไม
สามารถทํางานทดแทนกันไดและมจีํานวนไม
เพียงพอ 

- บุคลากรทั่วไปยังไมสามารถแกไขปญหาเบือ้งตน
ดาน ICT ไดดวยตนเอง 

- เครื่องคอมพิวเตอรที่มสีวนหน่ึงน้ันมสีภาพเกาไม
สามารถรองรับภารกิจได 

- ระบบสารสนเทศหลักไมสามารถตอบสนองตอความ
พึงพอใจได 
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หนาท่ี: ๑๙ /๖๗ 

จุดแข็ง(Strength) จุดออน(Weakness) 
ขอมูลอยางชัดเจนและสม่ําเสมอ 

 
- จํานวนซอฟตแวรลิขสิทธ์ิไมเพียงพอในการใชงาน 
- ระบบเครอืขายไมมีประสิทธิภาพ และขาด

เสถียรภาพ รวมทั้งมีความหลากหลายทําใหบรหิาร
จัดการยาก 

- สํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัวยังขาด
การบริหารจัดการขอมลูและการสํารองขอมลูทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

- งบประมาณดาน ICT ที่ไดรับไมเพียงพอ 
โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threat) 

- รัฐบาลใหความสําคัญและสนับสนุนการนําระบบ 
ICT มาใชพัฒนาหนวยงาน  

- เทคโนโลยีใหมๆ  มีประสิทธิภาพสูง ราคาถูกลง  
สามารถบูรณาการเขาดวยกันไดงายข้ึน 

- ซอฟตแวรประเภท Open source มีมากข้ึน 
- บุคลากรสามารถเรียนรูผานการใชงานระบบ ICT  

- ความลาชาในการกําหนดมาตรฐานขอมลูใน
ระดับประเทศ  

- ประเทศไทยตองพึงพาจากเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ 

- แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดาน ICT ที่รวดเร็วมาก  
ทําใหตองพฒันาปรับปรงุระบบ ICT อยางตอเน่ือง
และทําใหการพฒันาบุคลากรไมทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

- ภัยคุกคามตอความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศมีเพิม่ข้ึน 

- สํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัวไม
สามารถเพิ่มจํานวนบุคลากรดาน ICT ใหเพียงพอได 
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หนาท่ี: ๒๐ /๖๗ 

 จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 

 
 ผูบริหารระดับสูง และบุคลากรใหความสําคัญกับ ICT  
 บุคลากรดาน ICT สามารถทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ ไดเปนอยางด ี
 สค. มีจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรที่เหมาะสม 
 จํานวนจุดบริการเครือขายมีอยางเพียงพอทั้งในสวนกลาง 
 สํานักงาน มีองคความรูดานสตรีและสถาบันครอบครัว 
 
 

 บุคลากรดาน ICT ยังขาดความรูเชิงลึกดาน ICT ไมสามารถทํางานทดแทน
กันไดและมีจํานวนไมเพียงพอ 
 บุคลากรทั่วไปยังไมสามารถแกไขปญหาเบ้ืองตนดาน ICT ไดดวยตนเอง 
 ระบบสารสนเทศหลักไมสามารถตอบสนองตอความพึงพอใจได 
 จํานวนซอฟตแวรลิขสิทธิ์ไมเพียงพอในการใชงาน 
 สค. ไมมีรายไดจากสวนอ่ืนๆ ที่สามารถนาํมาใชในการสนับสนุนการพัฒนา

ดาน ICT ได 
 งบประมาณดาน ICT ที่ไดรับไมเพียงพอ 

โอกาส (Opportunities) กลยุทธเชิงรุก (S,O) กลยุทธการแตกตัว (S,T) 

 รัฐบาลใหความสําคัญและสนับสนุนการนําระบบ ICT มาใชพัฒนาหนวยงาน  
 เทคโนโลยีใหมๆ มีประสิทธิภาพสูง ราคาถูกลง สามารถบูรณาการเขา

ดวยกันไดงายขึ้น 
 บุคลากรสามารถเรียนรูผานการใชงานระบบ ICT  

 พัฒนาปรับปรุงคอมพิวเตอรและเครือขายใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องจากเงิน
งบประมาณและรายไดจากสวนอ่ืนๆ 
 สงเสริมใหผูบริหาร และบุคลากรใหมีความรูความสามารถดาน ICT ที่เพ่ิมมากขึ้น 
 กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการดาน ICT ที่ชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติ

ไดจริง 
 ใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการเผยแพรความรูดานดานสตรีและสถาบันครอบครัว 

 เตรียมความพรอมดานมาตรฐานขอมูลจากความรวมมือของบุคลากรของ สค. 
 สงเสริมใหมีการใชงานระบบสารสนเทศอยางเหมาะสม 
 สงเสริมสรางศักยภาพบุคลากรดาน ICT ที่มีอยูอยางจํากัด 
 จัดจางบุคลากรดาน ICT เพ่ิมเติม 

ภัยคกุคาม (Threats) กลยุทธการพลิกสถานการณ (O,W) กลยุทธเชิงปองกัน (W,T) 

 ความลาชาในการกําหนดมาตรฐานขอมูลในระดับประเทศ  
 ประเทศไทยตองพึงพาจากเทคโนโลยีจากตางประเทศ 
 แนวโนมการเปล่ียนแปลงดาน ICT ที่รวดเร็วมาก ทําใหตองพัฒนาปรับปรุง

ระบบ ICT อยางตอเนื่องและทําใหการพัฒนาบุคลากรไมทันตอการ
เปล่ียนแปลง 
 ภัยคุกคามตอความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศมีเพ่ิมขึ้น 
 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไมสามารถเพ่ิมจํานวนบุคลากร

ดาน ICT ใหเพียงพอได 

 ปรับแตงระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยูของ สค. ใหสามารถตอบสนองตอภารกิจ
และความตองการของผูใชงานได 
 จัดหาและปรับปรุงเคร่ืองมือและอุปกรณระบบเครือขาย 
 สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ สค.  
 วางแนวทางในการพัฒนาระบบใหสามารถเชื่อมโยงกันได 

 สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 ศึกษาและวิเคราะหความตองการของระบบสารสนเทศอยางรอบคอบรวมกัน

ระหวางหนวยงานที่เก่ียวของกอนการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศดวย
รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 ศึกษาวิธีการและเทคโนโลยีสําหรับสํารองขอมูลที่เหมาะสมในเชิงคุณภาพ

และคาใชจาย 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๒๑ /๖๗ 

สวนที่ ๓ การออกแบบระบบสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร  

จากผลการศึกษาวิเคราะหความตองการและการออกแบบเชิงหลักการสถาปตยกรรมของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไดเสนอแนวการพัฒนา 
ดังน้ี  

๓.๑ ดานระบบสารสนเทศ 
จากผลการวิเคราะหสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีระบบสารสนเทศรองรับการ

ทํางานหลายดานและหลายระบบ แตระบบสารสนเทศไมไดรับการใชงานอยางจริงจัง ดวยสาเหตุของการ
พัฒนา ติดต้ังใชงานแบบรีบเรง สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงควรวางแผนปรับปรุงระบบ
สารสนเทศใหม ดังน้ี 

(๑) ควรเนนการเก็บและวิเคราะหความตองการเพื่อจัดทําระบบงานสารสนเทศ ทั้งน้ี
เพื่อใหไดระบบสารสนเทศที่ตรงกับความตองการและสนับสนุนการใชงานอยางแทจริง 

(๒) ควรเนนใหผูใชงานมีสวนรวมในกระบวนการ ทั้งของการไดมาซึ่งระบบสารสนเทศ 
ต้ังแตข้ันตอนการเก็บและวิเคราะหความตองการ การออกแบบ การทดสอบ และการ
ติดตามการใชงาน 

(๓) ศูนยขอมูลฯ ตองผูสนับสนุนหนวยงานที่มีความตองการระบบสารสนเทศ โดยเนนให
กระบวนการทํางานและการตอบสนองสนับสนุนการทํางานเปนหลักใหญ ไมควรใช
เทคโนโลยีเปนสวนนําในการตัดสินใจ 

(๔) ควรเนนการคัดเลือกและติดตามผูรับเขามารับพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมี
คณะกรรมการกําหนดขอกําหนดการจาง (Term Of Reference  : TOR) คณะกรรมการ
ตรวจรับ และคณะกรรมการกํากับติดตาม ซึ่งจะตองเขาในวัตถุประสงคเขาระบบงาน
ในทิศทางเดียวกัน 

(๕) ควรมีการทดสอบระบบสารสนเทศอยางเขมขน เพื่อใหเกิดความมั้นใจในระบบวา
สามารถทํางานอยางดี มีปญหานอยที่สุด  

(๖) การติดตามการใชงานหลังการติดต้ังระบบควรวางแผนเพื่อแกไขปญหาใหบรรลุและ
ตรงจุด 

๓.๒ ดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
ในองคกรตองมีการเช่ือมโยงเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อใหสามารถเช่ือมโยงระบบภายในเขาหา

กัน (เครือขายอินทราเน็ต) และการเช่ือมโยงเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อใหสามารถเช่ือมโยงองคกรสามารถ
เช่ือมโยงสูอินเทอรเน็ตได รายละเอียดและแนวทางการออกแบบระบบเครือขายของ สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัวเปน 

(๑) เครือขายอินเทอรเน็ต 
เปนระบบเครือขายสื่อสารที่เ ช่ือมโยงเครือขายขององคกร หนวยงาน และเครื่อง

คอมพิวเตอรทั่วโลก โดยใชโพรโทคอลทีซีพีไอพี (TCP IP Protocol) จึงทําใหเครื่องคอมพิวเตอรทุก
เครื่องสามารถเช่ือมโยงถึงกันและสามารถทํางานรวมกันไดในลักษณะระบบเปด การทําใหเกิดการ



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๒๒ /๖๗ 

เช่ือมตอในลักษณะดังกลาวได จะตองสามารถระบุเครื่องคอมพิวเตอรปลายทางที่ตองการสื่อสารดวย
โดยไมเกิดการซ้ําซอนกับเครื่องคอมพิวเตอรอื่นๆ ที่อยูในเครือขายอินเทอรเน็ตเหมือนกัน จึงตองมีการ
กําหนดหมายเลขประจําตัวใหแตละเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรที่อยูในเครือขายอินเทอรเน็ต
เดียวกัน เราเรียกหมายเลขประจาํตัวเหลาน้ีวา ไอพีแอดเดรส (IP Adress) แตเพื่อใหเกิดความสะดวกใน
การใชงานทําใหมีการกําหนดช่ือเรียกขานแทนหมายเลขไอพีแอดเดรส ทําใหจดจําช่ือของเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ตองการเช่ือมตอไดงาย ในดานการใหบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกตอการใชงานและมี
ความรวดเร็ว อินเทอรเน็ตมีบริการในหลายรูปแบบเชน บริการแลกเปลี่ยนขอมูล บริการสืบคนขอมูล
แบบตางๆ บริการขอมูลมัลติมีเดีย บริการรับ-สงขาวสาร การติดตอสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น และ
อื่นๆ อีกจํานวนมากผานทางระบบเว็บแอพพลิเคช่ัน และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

(๒) เครือขายอินทราเน็ต 
เปนแนวความคิดที่มีการใชกันมากในปจจุบัน โดยการประยุกตเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 

ไปใชภายในองคกรในรูปแบบของเครือขายภายในองคกรหรือที่เรียกวา “อินทราเน็ต” ซึ่งเปนโครงสราง
ที่เหมาะสม ทั้งในแงของความคุมคาในการลงทุน และประโยชนที่ทางหนวยงานจะไดรับ องคกรจํานวน
มากใชเครือขายอินทราเน็ตไปประยุกตใชในการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศขององคกรเขาดวยกัน มีการ
สรางศูนยรวมและกระจายขอมูลขาวสารภายในองคกร โดยเฉพาะขอมูลทางดานปฏิบัติการ และขอมูล
โครงการตางๆ ซึ่งสามารถใชขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนรวมกัน นอกจากน้ี เครือขายอินทราเน็ตยัง
สามารถนํามาใชในลักษณะการรับสงขาวสารภายในองคกรทั้งระหวางระดับปฏิบัติการดวยกัน หรือจาก
ระดับผูบริหาร สูระดับปฏิบัติการ รวมทั้งการเปนศูนยกลางเก็บขอมูลในดานตางๆ ไดแก ดานการ
จัดการทรัพยากรบุคคล กฎระเบียบและนโยบายขององคกร และสวัสดิการขององคกร เปนตน ทําให
การใชระบบอินทราเน็ตในการติดตอประสานงานระหวางฝายตางๆ เปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว 
เครือขายอินทราเน็ตที่ตองการน้ันจะใชโพรโทคอลทีซีพีไอพีที่เปนโพรโทคอลมาตรฐานของอินเทอรเน็ต 
เพราะเมื่อขยายเครือขายไปสูสํานักงานสาขาอื่นๆ หรือในสวนภูมิภาค จะไดใชประโยชนจากเครือขาย
อินเทอรเน็ตไดอยางเต็มที่ โดยที่อินทราเน็ตมีความแตกตางกับระบบเครือขายทั่วไป คือ เครือขาย
อินทราเน็ตเปนเครือขายเฉพาะองคกรที่ตองกําหนดใหบุคลากรขององคกรเทาน้ันที่สามารถเช่ือมโยงกับ
ระบบเครือขายขององคกรได และเครือขายอินทราเน็ตตองใชระบบปองกันการเขาถึงขอมูล เชน ไฟร
วอลล (Firewall), ไอดีพี (Intrusion Detection and Prevention), แนค (Network Admission 
Control) เปนตน เครือขายอินทราเน็ตประกอบดวยการทํางานในลักษณะตางๆ คือ 

 Information Sharing System  คือ ระบบขอมลูขาวสารซึง่ชวยใหการแลกเปลี่ยน
และเผยแพรขอมูลขาวสารภายในองคกรกระทําไดอยางมปีระสิทธิภาพ เทคโนโลยี
ที่ใชคือ WWW : World Wide Web 

 Messaging System คือระบบที่ชวยปรบัปรุงการติดตอสือ่สารทัง้ภายในและ
ภายนอกองคกรใหมปีระสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่ใชคือ Electronic Mail, Web 
Board, Web Blog, RSS 

 Scheduling and Resource Management System  คือระบบชวยจัดการ
ตารางนัดหมายและจัดสรรทรัพยากร  เทคโนโลยีที่ใชคือ Calendar, Project 
Management  



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๒๓ /๖๗ 

 Basic Data Security System  คือระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล เชน 
ระบบลายเซ็นอเิลก็ทรอนิกส และระบบการเขารหัสขอมูล สงผลใหขอมลูมีความ
ปลอดภัยมากข้ึน เทคโนโลยีที่ใชคือ Digital Signature และ  Message 
Encryption 

การนําระบบของเครือขายอินทราเน็ต (Intranet) มาใชในองคกร จึงมีจุดประสงคหลัก เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานขององคกร เพื่อลดตนทุนในการดําเนินงานขององคกร ทําใหการสื่อสาร
ภายในรวดเร็วและปลอดภัย โดยมุงประโยชนของการนําอินทราเน็ตมาใชในองคกร จึงมีจุดประสงคหลัก ลด
ตนทุนในการดําเนินงานขององคกร เชน ลดคาเอกสารกระดาษตางๆ ลดคาใชจายในการเผยแพรเอกสาร
กระดาษดังกลาว การเผยแพรขอมูลขาวสารภายในองคกรทําไดโดยสะดวกรวดเร็วข้ึน การสื่อสารภายใน
องคกรดีข้ึน สงผลใหการทํางานรวมกันมีประสิทธิภาพดีข้ึน การจัดการการนัดหมาย สามารถทําไดสะดวก
รวดเร็วข้ึน การบริหารทรัพยากรทําไดดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน การจองหองประชุม การขอใช
อุปกรณ เครื่องมือ สถานที่ และยานพาหนะ เปนตน เน่ืองจากอินทราเน็ตเปนระบบเปดทําใหสามารถขยาย
ไดงายอาจมีการขยายเช่ือมระหวางสาขาโดยประยุกตใชเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีอยู มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูลในการใชงาน โดยระบบดังกลาวเปนมาตรฐานไมยึดติดกับย่ีหอใด การใชงานไมยาก ทําให
การใหบริการสนับสนุนทําไดงาย ประหยัดเวลาและตนทุน ความตองการทรัพยากรในดานลูกขาย ไมมาก มี
ลักษณะที่เรียกวา Thin Client 

(๓) เครือขายเอ็กซทราเน็ต 
เปนระบบที่หนวยงานอนุญาตใหบคุคลภายนอกทีไ่ดรับการอนุญาตใหสามารถเขาถึงระบบ

เครือขายภายในองคกรของตนได ดังน้ันกลาวไดวาการประยุกตเครือขายอินเทอรเน็ต โดยนําไปใชใน
รูปแบบของการเผยแพรขอมูล ไมวาเปนอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต และเอ็กซทราเน็ตก็ตาม ตางก็มี
ประโยชนตอองคกร ไมวาจะเปนระดับบริหาร ซึ่งทําใหกระบวนการตัดสินใจไดรับขอมูลขาวสารที่
สะดวกรวดเร็วข้ึน นอกจากน้ี ทุกๆ ฝายจะไดรับขอมูลขาวสารอยางเต็มที่และรวดเร็ว ไมวาจะเปน
ผูบริหาร/เจาหนาที่ในองคกร และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งเจาหนาที่ดานไอที สามารถควบคุม
ขอมูลที่เกิดข้ึนในองคกรไดงายข้ึน การดูแล การบริการ และการแกไขเพิ่มเติมขอมูลสามารถทําได
รวดเร็วทันตอความตองการใชงานของผูใชระดับตางๆ 

(๔) เทคโนโลยี Ethernet 
เปนที่รูจักกันสําหรับการเช่ือมโยงคอมพิวเตอรเขาเปนเครือขายภายในหรือ Local Area 

Network เทคโนโลยี Ethernet เปนเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาการมาอยางตอเน่ือง โดยในเริ่มแรกของ 
Ethernet น้ัน สามารถรับสงขอมูลดวยความเร็ว ๑๐ Mbps. บนสายสัญญาณแบบ Coaxial Cable 
โดยใชวิธีการรับสงขอมูลแบบ CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access Collision Detection) 
และไดรับการพัฒนาจนออกมาเปนมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓ ในป ๑๙๘๐ ซึ่งถือวาเปนเทคโนโลยี 
Ethernet เริ่มแรก และทางเลือกในการใชสายสัญญาณในการเช่ือมตอหลายทางเลือก ไมวาจะเปนสาย 
Thin Coaxial (๑๐Base-๒) หรือ Thick Coaxial (๑๐Base-๕) หรือสาย UTP (๑๐BaseT) เปนตน 
หลังจากที่เทคโนโลยี Ethernet เปนเทคโนโลยีที่ใชกันอยางแพรหลายในการเช่ือมโยงคอมพิวเตอรเปน
เครือขาย ความตองการในเรื่องของ Bandwidth หรือความเร็วในการรับสงขอมูลก็เพิ่มข้ึนตามยุคตาม
สมัย จึงทําใหมีการพัฒนาความเร็วในการรับสงขอมูลของระบบ Ethernet เพิ่มข้ึนจาก ๑๐ Mbps เปน 
๑๐ Gbps  
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(๕) เทคโนโลยี Fast Ethernet, Gigabit Ethernet และ ๑๐G Ethernet 
เปนเทคโนโลยีการเช่ือมตอระบบเครือขาย ภายในความเร็วสูง (High-Speed LAN) เพื่อ

ตอบสนองความตองการในการเพิ่ม Bandwidth ใหกับเครื่องแมขาย ซึ่งรวมถึงการเช่ือมตอไปยังเครื่อง
ลูกขายดวย นอกจากน้ี Fast Ethernet ยังใชเทคโนโลยีในการรับสงขอมูลแบบเดิม คือ IEEE ๘๐๒.๓ 
CSMA/CD สําหรับสายสัญญาณในการเช่ือมตอในระบบ Fast Ethernet น้ันก็มีอยู ๓ แบบคือ ๑๐๐
Base-TX (CAT๕,๖ UTP), ๑๐๐Base-FX, ๑๐๐BaseT๔ (CAT๓,๔,๕,๖ UTP)  

ในปจจุบันไดมีการพัฒนาระบบ Ethernet ข้ึนเปน Gigabit Ethernet และ ๑๐ Gigabit 
Ethernet ซึ่งเปนสวนขยายเพิ่มเติมจาก IEEE ๘๐๒.๓ โดยสามารถเพิ่มความเร็วในการรับสงขอมูลไดถึง 
๑ พันลานบิตตอวินาที และ ๑๐ พันลานบิตตอวินาที (๑ Gbps และ ๑๐ Gbps) เทคโนโลยีแบบ 
Gigabit Ethernet น้ี ไดมีการรวมกันของเทคโนโลยี ๒ เทคโนโลยี คือ IEEE ๘๐๒.๓ Ethernet และ 
ANSI X๓T๑๑ Fiber Channel เพื่อใหไดความเร็วที่เพิ่มสูงข้ึน โดยสายสัญญาณที่ใชในเทคโนโลยี 
Gigabit Ethernet น้ันมี ๓ ประเภท คือ ๑๐๐๐BaseLX (Long-wave laser over single-mode and 
multi-mode fiber) ๑๐๐๐BaseSX (Short-wave laser over multi-mode fiber) ๑๐๐๐BaseCX 
(Shield ๑๕๐-ohm copper cable) ซึ่งคณะกรรมการ IEEE ๘๐๒.ab ไดกําหนดใหใชสายสัญญาณ 
UTP Cat ๖ ในการรับสงสัญญาณได จะเห็นวาเทคโนโลยีแบบ Ethernet น้ันเปนเทคโนโลยีที่ไดรับการ
ยอมรับ มีการใชงานอยางแพรหลาย มีพัฒนาการมาอยางตอเน่ือง และในอนาคตก็คาดวาจะสามารถ
พัฒนาขีดความสามารถใหเพิ่มสูงข้ึนเพื่อรองรับกับความตองการใชงาน Bandwidth ที่สูงข้ึนได จุดเดน
ของการใชงาน Gigabit Ethernet มีราคาตํ่ากวาเทคโนโลยีการสื่อสารแบบอื่นๆ รองรับการสื่อสาร
ขอมูลแบบหลายสื่อ ทั้งภาพ วีดีโอ และเสียงได รองรับการขยายเครือขายและเทคโนโลยีที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงได 

(๖) การติดต้ังระบบอุปกรณเครือขาย  
เน่ืองในปจจุบันน้ีระบบงานสารสนเทศทั้งหมดทํางานภายใตระบบเครือขายแทบทั้งสิ้น ทํา

ใหเสถียรภาพของระบบเครือขายเปนสิ่งสําคัญอยางมากตอการรองรับภารกิจขององคกร เสถียรภาพ
ของระบบเครือขายจะข้ึนกับ ๓ ปจจัยหลัก ดังตอไปน้ี คือ สายนําสัญญาณและการติดต้ัง อุปกรณ
เครือขาย สถานที่ติดต้ังอุปกรณเครือขาย เปนตน 

ในปจจัยของสายนําสัญญาณส ตองมีการกําหนดการคุณภาพและวิธีการติดต้ังข้ันตํ่าของ
สายนําสัญญาณไว เพื่อทําใหไมเกิดปญหาจากสายนําสัญญาณชํารุดเสียหายได เชน กําหนดใหตองทํา
การเดินภายในทอรอยสายเทาน้ัน ไมอนุญาตใหทําการเช่ือมตอสายสัญญาณระหวางจุดตอจุด ไม
เดินสายนําสัญญาณเกินระยะทางที่กําหนดของสายนําสัญญาณแตละประเภท ไมเดินสายนําสัญญาณ
ใกลสายไฟฟานอยกวา ๑๕ เซนติเมตร ไมใชสายนําสัญญาณแบบภายในอาคารไปเดินภายนอกอาคาร 
สายนําสัญญาณที่มี Shield ตองนําสาย Shield เช่ือมตอกับสายดินทั้งหัวและทายของสายนําสัญญาณ 
เมื่อทําการติดต้ังสายนําสัญญาณแลวเสร็จตองทําการทดสอบคุณภาพของสายนําสัญญาณทุกสาย เปน
ตน 

ในปจจัยของอุปกรณเครือขาย ตองมีการกําหนดการคุณลักษณะ คุณภาพ และวิธีการ
ติดต้ังข้ันตํ่าไว เพื่อปองกันการเกดิปญหาได เชน อุปกรณที่เลือกใชงานตองใชแหลงจายไฟฟาแบบ ๒๒๐ 
โวตเทาน้ัน ไมอนุญาตใหอุปกรณเครือขายใชอุปกรณแปลงกระแสไฟฟาภายนอก มีขอกําหนดและ
คุณลักษณะตรงตามมาตรฐานที่หนวยงานกําหนด รองรับการใชงาน IPv6 อยางเต็มรูปแบบ กําหนดให
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เช่ือมตออุปกรณเครือขายภายในแตละอาคารไมเกิด ๓ อุปกรณเทาน้ัน เชน สวิตซประจําอาคาร สวิตซ
ประจําช้ัน สวิตซประจําหอง เปนตน อุปกรณเครือขายหลักตองใชแหลงจายไฟฟาภายในอุปกรณแบบ 
Redundant อุปกรณเครือขายหลักตองมีชองสัญญาณในการเช่ือมตอเครือขายภายนอกไมนอยกวา ๒ 
ชองสัญญาณ  

ในปจจัยของสถานที่ติดต้ังอุปกรณเครือขาย ตองมีการกําหนดคุณลักษณะ และวิธีการ
ติดต้ังข้ันตํ่าไว เพื่อปองกันการเกิดปญหาได เชน สถานที่ติดต้ังอุปกรณเครือขายตองมีการติดต้ังระบบ
ปรับอากาศ หรือมีระบบระบายอากาศที่ดีเพื่อไมใหอุปกรณเกิดการสะสมความรอนมากเกินไป อุปกรณ
เครือขายตองถูกติดต้ังภายในตูจัดเก็บอุปกรณเครือขายเพื่อปองกันการเขาถึงอุปกรณไดโดยงาย อาจทํา
ความเสียหายใหกับอุปกรณ และอาจเปลี่ยนแปลงการเช่ือมตอของสายนําสัญญาณที่ทําใหเครือขาย
ทํางานผิดพลาดได อุปกรณเครือขายและตูจัดเก็บอุปกรณเครือขายตองมีการติดต้ังสายดิน ระบบไฟฟา
ของอุปกรณเครือขายตองมีระบบไฟฟาสํารองใหใชงานไดไมนอยกวาเวลาที่ตองการใหอุปกรณพกพา
สามารถใชงานไดในกรณีที่เกิดกระแสไฟฟาขัดของ เชน ไมนอยกวา ๕ ช่ัวโมงเปนตน ตองมีการบริหาร
จัดการระบบกระแสไฟฟาที่จายใหอุปกรณเครือขายทั้งหมดอยางเปนระบบ เชน ระบบไฟฟาที่ตองการ
ใหอุปกรณเครือขายทั้งหมดใชงานเช่ือมตอมาจากแหลงพลงังานที่มี UPS สํารองกระแสไฟฟาไวใชงานได
ไมนอยกวา ๑ ช่ัวโมง มีเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อปองกระแสไฟฟาให UPS อีกทอดหน่ึงโดยสามารถสํารอง
ไวไดไมนอยกวา ๑๒ ช่ัวโมง เปนตน 

(๗) แนวทางการเช่ือมโยงเครือขายระหวางหนวยงาน ของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวที่จะเกิดข้ึนใหม 

เปนเครือขายหลักที่ทําหนาที่ในการใหบริการขอมูลขาวสารตางๆของ สํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัวเปนที่ตองการของ Data Center ของ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวทําใหตองทําการเช่ือมโยงโครงขายตางๆ ของ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมาที่
เครือขายน้ีเทาน้ัน ดังน้ันการเช่ือมโยงเครือขายของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกับ
สํานักงานอื่นๆ สามารถเปนไปไดดวยกัน ๒ ชองทางคือ 

• ชองทางเครือขายของ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(Network 
Service Provider) 

• ชองทางเครือขายอินเทอรเน็ตจากผูใหบรกิารเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet 
Service Provider) 

ทําใหสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวตองทําการจัดหาชองทางการเช่ือมตอ
เหลาน้ีใหสามารถรองรับการใชงานที่เพียงพอตอการรองรับภาระกิจตางๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และ 
สค.ตองวางแผนเตรียมการเช่ือมโยงระบบเครือขายของสํานักงานที่อยูภายนอกหนวยงาน ซึ่งจะเกิดข้ึน
ในอนาคตสําหรับการยายอาคารที่ทํางานของบางหนวยงาน 
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โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๒๖ /๖๗ 

 
รูปท่ี ๙ ระบบเครือขายใหมของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๒๗ /๖๗ 

๓.๓ ดานความม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวตองวางแผนเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยระบบ

เครือขาย (Network Security) ในอนาคต โดยตองมีการจัดแบงโซนของการใหบริการเปนสวนๆ เพื่อความ
มั่นคงปลอดภัย ดังน้ี 

(๑) โซนเช่ือมตอเครือขายของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่อยูภายนอก
หนวยงาน (OWAFD Branch Network Zone)  

โซนเช่ือมโยงน้ีเปนประตูที่เช่ือมตอระหวางเครือขายสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวในสวนกลางและเครือขายสํานักงานอื่นๆ ในโซนน้ีจะมีอุปกรณ VPN Gateway 
เพื่อใหระบบเครือขายสํานักงานอื่นๆ เปนเครือขายสวนบุคคลเสมือนเช่ือมตอเขามาเทาน้ัน ไม
อนุญาตใหเครือขายที่ไมทํา VPN เช่ือมตอโดยตรง ในโซนน้ียังมีอุปกรณ Bandwidth 
Management เพื่อบริหารจัดการการใชเครือขายที่เหมาะสม ระบบตองไมยอมใหผูใชงานใชงาน
เครือขายขององคกรเพื่อวัตถุประสงคสวนตัว หรือยินยอมแตอยูในปริมาณที่จาํกัด หรือยินยอมใน
ชวงเวลาที่ไมใชชวงเวลาปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังมีอุปกรณ Firewall เพื่อปองกันและแยก
เครือขายระหวางสวนกลางและสํานักงานอื่นๆออกจากกัน 

(๒) โซนเช่ือมตออินเทอรเน็ต (External Network Zone)  
เปนประตูที่เช่ือมตอระหวางเครือขายสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กับเครือขายอินเทอรเน็ต โดยชองทางน้ีจะเปนชองทางหลักในการทํางานของสํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว และเปนชองทางในการใหบริการประชาชนในการของใชบริการตางๆ
ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทําใหตองจัดแบงการใชงานออกเปนสวนดังน้ีคือ 
ผูใชงานทั่วไปที่ไมมีการยืนยันตัวตน ผูใชงานที่ทําการยืนยันตัวตนผานทาง SSL-VPN Gateway 
เครือขายที่ผานการรับรองผานทาง VPN Gateway และผูใชงานของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวที่ตองการออกสูอินเทอรเน็ตและเครือขายอื่นๆ 

(๓) โซนระบบสารสนเทศสําหรับใหบริการผู ใช งานจากอินเทอร เ น็ต ( Internet 
Application Zone)  

เปนเครือขายที่ต้ังของระบบงานสารสนเทศทั้งหมดที่ตองการใหบริการกับผูใชงาน
ภายนอกเทาน้ัน หรือระบบสารสนเทศที่จําเปนตองมีการเช่ือมตอกับเครือขายภายนอก เชน เมล
ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เว็บไซตของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวระบบใหบริการขอมูลและความรูดานตางๆ เปนตน เปนโซนที่ตองมีการตรวจสอบการ
ผานเขาออกของขอมูลการสื่อสารทั้งหมดดวย Application Firewall และ Intrusion 
Detection and Prevention 

(๔) โซนระบบฐานขอมูลสําหรับใหบริการผูใชงานจากอินเทอรเน็ต (Internet Database 
Zone)  

เปนเครือขายที่ต้ังของระบบบริหารจัดการฐานขอมูลของระบบงานสารสนเทศ
ทั้งหมดที่ตองใหบริการกับผูใชงานภายนอก เพื่อความปลอดภัยของขอมูลการแยกโซนของการ
วางระบบงานสารสนเทศออกจากระบบบริหารจัดการฐานขอมูล เมื่อผูไมประสงคดีสามารถเจาะ
ระบบความปลอดภัยเขาถึงระบบงานสารสนเทศไดก็จะไมสามารถนําขอมูลทั้งหมดออกไปได 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๒๘ /๖๗ 

เน่ืองจากขอมูลจัดเก็บอยูในเครื่องอื่น การจะที่ไดฐานขอมูลทั้งหมดไปผูไมประสงคดีตองทําการ
เจาะเขาสูเครือขายที่ ๒ จึงทําใหมีเวลาและกระบวนการในการตรวจจับเพิ่มเติม เปนโซนที่ตองมี
การตรวจสอบการผานเขาออกของขอมูลการสื่อสารทั้งหมดดวย Database Firewall 

(๕) โซนระบบสารสนเทศสําหรับใหบริการผูใชงานภายในเครือขายสํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว (Internal Application Zone)  

เปนเครือขายที่ต้ังของระบบงานสารสนเทศทั้งหมดที่ตองการใหบริการกับผูใชงาน
ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทั้งหมด เชน ระบบพัสดุและครุภัณฑ ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการ ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร เปน
ตน ที่ตองแยกเครือขาย Internet Application Zone และเครือขาย Internal Application 
Zone เพื่อใหระบบมีความปลอดภัยสูง และงายตอการบริหารจัดการและกําหนดนโยบายในการ
ใหบริการ เปนโซนที่ตองมีการตรวจสอบการผานเขาออกของขอมูลการสื่อสารทั้งหมดดวย 
Application Firewall และ Intrusion Detection and Prevention 

(๖) โซนระบบฐานขอมูลสําหรับใหบริการผูใชงานภายในเครือขายสํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว (Internal Database Zone)  

เปนเครือขายที่ต้ังของระบบบริหารจัดการฐานขอมูลของระบบงานสารสนเทศ
ทั้งหมดที่ตองใหบริการกับผูใชงานของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อความ
ปลอดภัยของขอมูลตองแยกโซนของระบบงานสารสนเทศออกจากระบบบริหารจัดการฐานขอมูล 
เมื่อผูไมประสงคดีที่อาจเปนบุคลากรของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสามารถเจาะ
ระบบความปลอดภัยเขาถึงระบบงานสารสนเทศได จะยังไมสามารถนําขอมูลทั้งหมดออกไปได
เน่ืองจากขอมูลจัดเก็บอยูในเครื่องอื่น การที่จะไดฐานขอมูลทั้งหมดไปผูไมประสงคดีตองทําการ
เจาะเขาสูเครือขายและระบบฐานขอมูลทําใหมีเวลาและกระบวนการในการตรวจจับเพิ่มเติม 
เปนโซนที่ตองมีการตรวจสอบการผานเขาออกของขอมูลการสื่อสารทั้งหมดดวย Database 
Firewall 

(๗) โซนบริหารจัดการ ยืนยันตัวตน และความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือขาย 
(Security and Network Management Zone)  

เปนเครือขายที่ต้ังของระบบงานสารสนเทศทั้งหมดที่เกีย่วของกับการบริหารจัดการ
เครือขาย ความมั่นคงปลอดภัย การตรวจสอบและเฝาระวัง เชน ระบบบริหารจัดการเครือขาย 
ระบบยืนยันตัวตน ระบบบริหารจัดการนโยบายการใหบริการเครือขายทั้งใชสายและไรสาย เปน
ตน เปนโซนที่ตองมีการตรวจสอบการผานเขาออกของขอมูลการสื่อสารทั้งหมดดวย Firewall 

(๘) โซนใหบริการเครือขายไรสาย (Wireless Client Zone)  
เปนเครือขายที่ต้ังของระบบคอมพิวเตอรลูกขายทั้งหมดที่เปนอุปกรณแบบไรสาย 

เชน Smart Phone, Tablet PC, Notebook, Wireless Printer และ Portable Device เปน
ตน ที่ตองการใหบริการกับผูใชงานของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเทาน้ัน 

(๙) โซนใหบริการเครือขายใชสาย (Wireline Client Zone)  
เปนเครือขายที่ต้ังของระบบคอมพิวเตอรลูกขายทั้งหมดที่เปนอุปกรณแบบใชสาย 

เชน เครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ, Notebook, Printer, Scanner, Personal NAS และเครื่อง



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๒๙ /๖๗ 

สําเนาเอกสาร เปนตน ที่ตองการใหบริการกับผูใชงานของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว เทาน้ัน 

(๑๐) โซนกลาง (Exchange Zone)  
เปนเครือขายที่เปนจุดศูนยกลางของการเช่ือมตอระบบเครือขายทั้งหมดของ

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อใหขอมูลไหลผานไปยังเครือขายอื่นที่ตองการได 
ทําใหตองเปนเครือขายที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
เปนเครือขายที่เช่ือมตอไปยังเครือขายไรสาย และเครือขายใชสายของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวทั้งหมด เปน Backbone Network  

(๑๑) แนวทางการจัดการความปลอดภัยของเครือขายสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 
 ตองแบงแยกระบบเครือขายใหเปนสัดสวนตามการใชงาน เชน สวนเครือขาย

ภายใน สวนเครือขายภายนอก เปนตน 
 ตองมีระบบปองกันการบุกรุกระหวางเครือขายภายในกับเครือขายภายนอก ดวย 

Firewall, Intrusion Detection System หรือ Intrusion Detection and 
Prevention   เปนตน  

 ตองมีระบบตรวจสอบการบุกรุกและการใชงานในลักษณะที่ผิดปกติผานระบบ
เครือขาย โดยอยางนอยตองมีการตรวจสอบในเรื่องดังตอไปน้ีอยางสม่ําเสมอ 

- ความพยายามในการบุกรุกผานระบบเครือขาย   
- การใชงานในลักษณะที่ผิดปกติ 
- การใชงาน และการแกไขเปลี่ยนแปลงระบบเครือขายโดยบุคคลที่ไมมี

อํานาจหนาที่เกี่ยวของ  
 ตองจัดทําแผนผังระบบเครือขาย (network diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

ขอบเขตของเครือขายภายในและเครือขายภายนอก และอุปกรณตางๆ  พรอมทั้ง
ปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

 ตองตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณคอมพิวเตอรกอนเช่ือมตอกับ
ระบบเครือขาย เชน ตรวจสอบไวรัส ตรวจสอบการกําหนดคาตางๆ เกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย เปนตน 

 ตองตัดการเช่ือมตอเครื่องคอมพิวเตอร และจุดเช่ือมตอที่ไมมีความจําเปนตอง
เช่ือมตอกับระบบเครือขาย ออกจากระบบเครือขายโดยสิ้นเชิง 

 ในกรณีที่มีการเขาถึงระบบเครือขายในลักษณะทางไกลหรือการเช่ือมตอจาก
เครือขายภายนอกตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจหนาที่และมีการควบคุม
อยางเขมงวด เชน การตรวจสอบตัวตน และสิทธิการใชงานของผูใชงาน การ
บันทึกรายละเอียดการใชงาน เปนตน รวมทั้งตองตัดการเช่ือมตอการเขาถึง
ดังกลาวเมื่อไมใชงานแลว 

 ควรกําหนดบุคคลรับผิดชอบในการกําหนด แกไข หรือเปลี่ยนแปลงการ
กําหนดคาตางๆ ของระบบเครือขาย และอุปกรณตางๆ ที่เช่ือมตอกับระบบ
เครือขายอยางชัดเจน และควรมีการทบทวนการกําหนดคาตางๆ อยางนอยปละ
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ครั้ง นอกจากน้ี การกําหนด แกไข หรือเปลี่ยนแปลงการกําหนดคาก็ควรแจง
บุคคลที่เกี่ยวของใหรับทราบทุกครั้ง 

 การใชเครื่องมือตางๆเพื่อตรวจเช็คระบบเครือขาย ควรไดรับการอนุมัติจากผูมี
อํานาจหนาที่ และจํากัดการใชงานเฉพาะเทาที่จําเปน 

 
 

รูปท่ี ๑๐ แสดงการจัดการการเขาถึงเครือขายของเครื่องคอมพิวเตอรและการยืนยันตัวตนของผูใชงาน 

(๑๒) การจัดการการเขาถึงเครือขายของเครื่องคอมพิวเตอรและการยืนยันตัวตนของ
ผูใชงาน (Network Admission Control)  
 การอนุญาตใหอุปกรณเ ช่ือมตอเครือขายสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว 
เพื่อใหสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีความปลอดภัยสูงสุด 

จําเปนตองมีการรับรองเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณทุกประเภท ทุกเครื่อง กอน
อนุญาตใหเช่ือมตอเขากับเครือขายของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไม
วาจะในสํานักงานสวนใด ระบบเครือขายของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวตองติดต้ังระบบบริหารจัดการนโยบายการควบคุมการเขาใชเครือขายของ
ระบบเครือขายทั้งหมดไมวาจะเปนระบบเครือขายแบบใชสาย หรือระบบเครือขาย
แบบไรสาย เพื่อควบคุมและจํากัดการใชงานของอุปกรณประเภทตางๆ ที่ตองการ
เช่ือมโยงเขาสูเครือขาย เชน Desktop Computer, Notebook Computer, 
Printer, Scanner, Portable Device, Person Ethernet Switch, Person NAS, 
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Person Router เปนตน โดยกําหนดใหอุปกรณ ทุกประเภท ทุกตัว ตองทําการ
ลงทะเบียนกอนการเช่ือมโยงเขาสูเครือขายของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องนอกจากทําการลงทะเบียนในระบบที่
กําหนดแลว ตองมีการขอ CA จากระบบบริหารจัดการนโยบายการควบคุมการเขาใช
เครือขายเพื่อนํา CA ที่ไดไปติดต้ังที่เครื่องคอมพิวเตอรที่ตองการใชงานทุกเครื่อง และ
ตองทําการยืนยันตัวตน (User Authentication) ผานทางโปรโตคอล IEEE ๘๐๒.๑x 
ทุกครั้งกอนที่จะอนุญาตใหเครื่องคอมพิวเตอรเช่ือมโยงกับเครือขายได โดยจํากัดให
เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องอนุญาตใหเช่ือมโยงเขาสูเครือขายไดอยูภายใน Guest 
Zone เทาน้ัน หลังจากน้ันระบบบริหารจดัการนโยบายการควบคุมการเขาใชเครือขาย
ตองทําการตรวจสอบการติดต้ังระบบปฏิบัติการ, Service Pack, Antivirus, 
Personal Firewall ตามนโยบายที่กําหนดไวดวยวิธีการ Agentless หรือ Agent ก็ได 
ถาเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องดังกลาวสามารถผานตามนโยบายที่กําหนดไว ก็สามารถ
ทําการยายโซนของเครื่องคอมพิวเตอรดังกลาวไปยัง Active Zone ที่กําหนดไว
สําหรับผูใชแตละคนใหสามารถทํางานตอไปได 
 การจัดทําเครือขายเครือขายสวนบุคคลเสมือน 

ในกรณีที่มีการเขาถึงระบบเครือขายสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวจากทางไกลหรือการเช่ือมตอจากภายนอกเครือขายของสํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว ที่ตองผานเครือขายสาธารณะ หรือเครือขายของผู
ใหบริการ การใชงานระบบงานสารสนเทศตางๆ ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวโดยผูใชทุกคนตองผานโปรโตคอลที่มีการเขารหัสเทาน้ันเพื่อปกปดขอมูล
ไมใหสามารถถูกแอบดู หรือแอบอานไดจากผูไมประสงคดี เชน โปรโตคอล SSL, 
SSL/VPN, VPN เปนตน และผูใชงานตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจหนาที่และมี
การควบคุมและติดตามการใชงานอยางเขมงวด เชน การตรวจสอบตัวตนและสิทธิของ
ผูใชงาน การบันทึกรายละเอียดการเขาใชงาน การตัดการเช่ือมตอการเขาถึงดังกลาว
เมื่อไมใชงานแลว การยกเลิกสิทธิการใชงานของผูใชงานเมื่อเลยเวลาที่ขอใชงานไว 
เปนตน 
 การยืนยันตัวตนของผูใชงานแบบ Single Sign On 

การใชงานเครือขายและระบบงานสารสนเทศของบุคลากรของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่ถูกใชในการเขาถึง
เครือขายและระบบงานสารสนเทศของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ตองทําการลงทะเบียนและรับรอง หรือยืนยันตัวตนผานทางอุปกรณยืนยันตัวตน 
เพื่อใหแนใจวาเปนอุปกรณที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวแลว ถึงสามารถนําไปใชงานในเขาถึงเครือขายไดไมวาจะเปนจากภายใน 
หรือภายนอกองคกร และทุกครั้งที่บุคลากรของหนวยงานเขาใชเครือขายจะตองทํา
การยืนยันตัวตนทุกครั้งกอนที่จะอนุญาตใหใชงานในสวนของอินเทอรเน็ต และทุกครั้ง
ที่บุคลากรของหนวยงานเขาใชระบบงานสารสนเทศจะตองทําการยืนยันตัวตน 
อยางนอย ๑ ครั้งในแตละวัน ระบบงานสารสนเทศและระบบเครือขายของสํานักงาน
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กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวตองมีการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนแบบ Single Sign 
On เพื่อลดอัตราการยืนยันตัวตนของผูใชที่ไมตองทําการยืนยันตัวตนทุกๆครั้งที่ใชงาน
ระบบงานสารสนเทศตางๆ ในเวลาเดียวกัน เชน เมื่อผูใชยืนยันตัวตนในเขาใชงาน
ระบบเครือขายของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวแลวไมตองทําการ
ยืนยันตัวตนอีกครั้งเมื่อผูใชงานคนเดิมใชเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องเดิมในการเขาใช
งานระบบงานสารสนเทศอื่นๆ ตอไป เปนตน พยายามใหผู ใชงานใช เครื่อง
คอมพิวเตอรประจําตัวไมใชเครื่องพิวเตอรของคนอื่นๆ และไมอนุญาตใหคนอื่นใช
เครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง ยกเวนแตมีเหตุอันสมควร ในกรณีที่มีการติดต้ังเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนกลาง สําหรับใชงานรวมกันหรือใชงานหลายคนควรกําหนดให
ผูใชงานที่ตองใชเครื่องคอมพิวเตอรประเภทเหลาน้ีทํา Sign Off ทุกครั้งที่ไมตองการ
ใชงานอีกตอไป เพื่อใหผูใชงานทานอื่นสามารถใชงานไดอยางตอเน่ือง และควร
กําหนดใหเครื่องคอมพิวเตอรประเภทน้ีมีระบบ Automatic Sign Off  และกําหนดให
ระบบยืนยันตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอรประเภทน้ีมีระยะเวลาในการ Time Out ที่
เร็วข้ึนเมื่อไมมีการใชงานเปนระยะเวลาหน่ึง หรือกําหนดใหผูใชงานทุกทานที่ใชงาน
เครื่องคอมพิวเตอรประเภทน้ีตองเสียบบัตรประจําตัวทุกครั้งกอนใชงาน และดึงบัตร
ออกทุกครั้งเมื่อไมใชงานเพื่อจะไดไมตองทําการยืนยันตัวตนบอยๆ โดยในบัตรแตละ
ใบจะมีรหัสประจําตัวของผูใชงานแตละคน  
 การจัดเก็บ Log การเขาใชของบุคลากรทั้งหมด 

ภายในเครือขายของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไมจะอยูใน
สํานักงานใด ไมวาจะใชสาย หรือไรสาย การอนุญาตใหใชงานอินเทอรเน็ตทุกครั้งตอง
ไดรับการยืนยันตัวตนกอนเสมอ และตองทําการจัดเก็บ Log การยืนยันตัวตนที่
สวนกลางเทาน้ัน โดยการเก็บ Log ตองสามารถระบุวันเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณ MAC-Address IP-Address และผูใชงาน ไดเปนอยางนอย แตถาสามารถ
ระบุบริเวณที่ใชงานไดจะดีมาก ถาเมื่อใดก็ตามที่ระบบเครือขายไมสามารถยืนยัน
ตัวตนของผูใชงานได หรือไมสามารถเช่ือมเครือขายเขาสูเครือขายสํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัวไดทําใหระบบเครือขายในสํานักงานไมสามารถยืนยันตัว
บุคคลของผูใชงานอินเทอรเน็ตไดใหทําการยกเลิกการใหบริการอินเทอรเน็ตแก
เครื่องๆน้ัน หรือเครือขายน้ันๆทันทีเพื่อปองการการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 

๓.๔ ดานระบบคอมพิวเตอร และระบบเก็บขอมูล 
๓.๔.๑ ระบบคอมพิวเตอร 

(๑) ควรยกเลิกเครื่องคอมพิวเตอรที่ลาสมัยออกจากทะเบียนครุภัณฑ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอรทีมีอายุมากกวา ๔ ป และเปน CPU รุนเกา ตามทะเบียนครุภัณฑ  

(๒) เตรียมงบเพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพเพียงพอตอการรองรับภารกิจ 
เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ลาสมัย โดยวางแผนการจัดสรรกระจายในแตละปงบประมาณ 
 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๓๓ /๖๗ 

 
๓.๔.๒ ระบบเก็บขอมูล 

หากสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวยังคงมีศูนยขอมูล (Data Center 
Room) อยูจําเปนตองวางแผนการสํารองขอมูลและกูคืนระบบและขอมูลจากอุบัติภัย แตหาก
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีแนวโนมจะไปใชบริการระบบ Cloud Computing 
ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) ก็ควรจะศึกษาขอตกลงในการสํารอง
ขอมูลของบริการจาก สรอ. ใหชัดเจนและกําหนดความตองการในดานน้ีโดยตรงตอ สรอ.  

แผนการสํารองขอมูล และและกูคืนระบบและขอมูลจากอุบัติภัย มีดังน้ี 
- ระยะที่ ๑ วางแผนการปฏิบัติการสํารองขอมูลของระบบที่สําคัญใหมีความ

ชัดเจน พรอมทั้งทําการฝกซอมทดลองกูคืนขอมูล เพื่อยืนยันแผนการสํารอง
และสื่อที่ใชเก็บขอมูลสํารองใชงานไดจริง ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความคุนเคยเพื่อให
สามารถปฏิบัติการไดทันทีเมื่อเกิดปญหา 

- ระยะที่ ๒ วางแผนปรับเปลี่ยนให ระบบงานสารสนเทศทุกระบบใช อุปกรณ
เก็บขอมูลหนวย (Storage Device) เดียวกัน เพื่อการสํารองขอมูลเปนแบบ
รวมศูนยและงายตอการปฏิบัติงาน พรอมวางมาตรฐานการปฏิบัติการสํารอง
ขอมูลใหเปนมาตรฐานและถือปฏิบัติอยางจริงจัง ดังรูปที่ ๙ 

- ระยะที่ ๓ วางแผนเพื่อสรางระบบขอมูลชุดที่สองไวที่ศูนยขอมูลแหงอื่น เพื่อ
ความมั่นคงปลอดภัยขอมูล ดังรูปที่ ๑๐ 

- ระยะที่ ๔ วางแผนสรางศูนยคอมพิวเตอรสํารอง (Mirror Site) ซึ่งข้ันตน
สามารถเลือกเฉพาะระบบสารสนเทศที่สําคัญตองเปดใหบริการตลอด ๒๔ 
ช่ัวโมง ดังรูปที่ ๑๑ 

 
รูปท่ี ๑๑ ระยะที่ ๒ วางแผนปรับเปลี่ยนให ระบบงานสารสนเทศทุกระบบใช อุปกรณเก็บขอมูลหนวย 
(Storage Device) เดียวกัน 

 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๓๔ /๖๗ 

 
รูปท่ี ๑๒ ระยะที่ ๓ วางแผนเพื่อสรางระบบขอมลูชุดทีส่องไวที่ศูนยขอมูลแหงอื่น 

 
 

รูปท่ี ๑๓ แสดงศูนยคอมพิวเตอรหลักและศูนยคอมพิวเตอรสํารอง ซึ่งมีระบบงานสารสนที่สําคัญและระบบ
ขอมูลที่ทันสมัยใหมสามารถทํางานทดแทนไดเมื่อระบบที่ศูนยหลักมีปญหา 

 
  



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๓๕ /๖๗ 

สวนที่ ๔ เปาหมายโดยรวมและยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

๔.๑ เปาหมายโดยรวมของการพัฒนาระบบ ICT ของ สค.  
(๑) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการและ

การปฏิบัติงาน 
(ก) พัฒนาปรับปรงุการบรหิารจัดการและสงเสริมการมสีวนรวมดาน ICT เพิ่มมากข้ึน 
(ข) พัฒนาและยกระดับขอมลูในองคกรใหมีความเปนเอกภาพและมีมาตรฐานทีส่ามารถ

เช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมลูระหวางระบบ และระหวางหนวยงาน เพื่อนําไปสูการเปน
ศูนยกลางขอมลูดานสตรีและสถาบันครอบครัวของประเทศ 

(ค) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทุกหนวยงานเพื่อเปน
เครื่องมือในการแสวงหาขอมลูสารสนเทศ และความรูที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงาน 

(ง) พัฒนารปูแบบการปฏิบัติงานและการบริการสูองคกรอเิลก็ทรอนิกส ใหเกิดระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ 

(๒) พัฒนาความรูความสามารถดาน ICT อยางตอเน่ืองแกบุคลากรของ สค. 

๔.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว 

จากผลการวิเคราะหสถานะภาพปจจบุันดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สค. โดย
พิจารณาจากองคประกอบหลักดานการบริหารจัดการ ดานอุปกรณคอมพิวเตอร ดานระบบงานสารสนเทศ 
ดานการบริหารจัดการขอมูล ดานงบประมาณและ ดานบุคลากร  

ดังน้ัน ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ สค. จึงได
กําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังน้ี 

(๑) การพัฒนาบุคลากรใหมีทัศนคติที่ดี มีทักษะ ความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทุกระดับอยางเหมาะสม 

(๒) การพัฒนาการบริหารจัดการและยกระดับขอมูลดานสารสนเทศใหเปนมาตรฐานที่
สามารถใชขอมูลรวมกันและแลกเปลี่ยนระหวางระบบทั้งภายในและภายนอกไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

(๓) พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางเพื่อเปนศูนยกลางขอมูลดานสตรีและสถาบันครอบครัว
ของประเทศและเผยแพรแกสาธารณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักขององคกร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการและการประสานงานกันทุกสวนที่เกี่ยวของ   



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๓๖ /๖๗ 

(๕) เทคโนโลยีสารสนเทศที่สาํนักงานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครวัใชตองที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและประหยัดพลงังานอยางเหมาะสมและสามารถรองรับระบบงานตางๆ ที่
มีไดอยางมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 

จากกรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาและเปาหมายที่กําหนดสําหรับการนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรของ สค.น้ันสามารถกําหนดเปน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน ๕ ยุทธศาสตรดังน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาบุคลากรใหมีทัศนคติและทักษะดาน ICT ท่ีดี ในการปฏิบัติหนาท่ี 
เปาหมาย: 

๑) เพื่อใหบุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ 

๒) เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางคุมคา 

๓) เพื่อพัฒนาบุคลากรดาน ICT ใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการและใหบริการดาน 
ICT ไดอยางเหมาะสม 

๔) เพื่อใหบุคลากรมีความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการดาน ICT และเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินการเพิ่มมากย่ิงข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนามาตรฐานขอมูลและฐานขอมูลกลางเพ่ือเปนศูนยกลางขอมูลดานสตรีและ
ครอบครัว  

เปาหมาย: 
๑) เพื่อพัฒนามาตรฐานขอมูล  สําหรับการใชขอมูลรวมกันระหวางระบบและ

แลกเปลี่ยนระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 
๒) เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง เปนศูนยกลางขอมูลดานสตรีและสถาบัน

ครอบครัวของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการบริหารจัดการอยางมี 
ธรรมาภิบาล 

เปาหมาย: 
๑) เพื่อเปนเครื่องมือสนับสนุนแกผูบริหารในการวางแผนและบริหารจัดการ 
๒) เพื่อเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  
๓) เพื่อเครื่องมือในการติดตามผลการดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย: 
๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการใหบริการของ สค.   



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๓๗ /๖๗ 

๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารดานสตรีและ
สถาบันครอบครัวแกสาธารณะ 

๓) เพื่อลดเวลาและคาใชจายในการดําเนินการตางๆ ของ สค.   
๔) เพื่อใหการดําเนินการตางๆ มีความโปรงใสและสามารถติดตามตรวจสอบไดงาย 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาหมาย: 

๑) เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับการทํางานของระบบสารสนเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๒) เพื่อสรางความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยขอมูลของ สค.  
๓) โครงสรางพื้นฐานดาน ICT ของ สค. เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๔) คุณสมบัติของโครงสรางพื้นฐานดาน ICT เปนไปตามขอกําหนดของกฏหมายและ

กฏระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สค. ไดรับการออกแบบ
ใหสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรหลักของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อใหภารกิจตางๆ 
ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสามารถดําเนินการไปไดตามเปาหมายที่กําหนดไว นอกจากน้ี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของ สค.ยังมีความสอดคลองและตอบสนอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๔.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ พม. 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ พม. จํานวน ๗ 
ยุทธศาสตรดังน้ี 

ยุทธศาสตรที ่๑. :สงเสริม/สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูลกลางดานสังคมสําหรับชุมชนและภาคประชาชน 

ยุทธศาสตรที ่๒. :สงเสริม/สนับสนุนใหมีระบบงานและฐานขอมูลการจัดสวัสดิการสงัคมทีท่ั่วถึงและมีธรร
มาภิบาล 

ยุทธศาสตรที ่๓. :บูรณาการและเช่ือมโยงขอมลูของหนวยงานภายในกระทรวงใหเปนสารสนเทศกลาง
สําหรับการวางแผนและตัดสินใจ 

ยุทธศาสตรที ่๔. :พัฒนาระบบในการจัดการปญหาและดูแลผูรับบรกิารอยางครบวงจร (Case 
Management) 

ยุทธศาสตรที ่๕. :พัฒนาระบบจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน 

ยุทธศาสตรที ่๖. :พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่นับสนุนใหเกิดการปฏิบัติงาน 
อยางมีธรรมาภิบาล 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๓๘ /๖๗ 

ยุทธศาสตรที ่๗. :พัฒนาบุคลากรดาน ICT ใหมีความสามารถในการสรางสรรคงาน ICT ตอบสนอง 
ความตองการขององคกร และพฒันาบุคลากรในองคกรใหสามารถใช ICT ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๔.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดกําหนดยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร 
ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนากําลังคนดาน ICT และบุคคลทั่วไปใหมีความสามารถในการ
สรางสรรค ผลิต และใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน 

ยุทธศาสตรที ่๒ การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศอยางมีธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตรที ่๓ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตรที ่๔ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสราง 

ธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ 
ยุทธศาสตรที ่๕ การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICTเพื่อสราง

มูลคาทางเศรษฐกิจและรายไดเขาประเทศ 
ยุทธศาสตรที ่๖ การใช ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางยังยืน 

อยางไรก็ตาม การดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) 
ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖ จะสิ้นสุดในปหนา ดังน้ันการออกแบบยุทธศาสตรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวน้ี จึงไดอางอิงกับกรอบนโนบาย 
ICT ๒๐๒๐ ของประเทศไทยที่ประกอบดวย ๗ ยุทธศาสตรดังน้ี 

ยุทธศาสตรที ่๑ สรางโครงสรางพื้นฐาน ICT อันทันสมัยทั่วถึงและมั่นคงปลอดภัย 
ยุทธศาสตรที ่๒ สรางคนไทยใหมีคุณภาพ ใช ICT อยางฉลาดและรูเทาทัน 
ยุทธศาสตรที ่๓ สรางอุตสาหกรรม ICT ใหเขมแข็ง สรางมลูคาทางเศรษฐกจิและมีการ

พัฒนาเปนอันดับตนของอาเซียน 
ยุทธศาสตรที ่๔ พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสใหฉลาดรอบรู มกีารเช่ือมโยงและเปดใหทกุภาค

สวนเขามามสีวนรวม 
ยุทธศาสตรที ่๕ ใช ICT เพื่อสรางความเขมแข็งของภาคการผลิตพรอมเขาสูเศรษฐกิจฐาน

บริการและฐานความคิดสรางสรรค 
ยุทธศาสตรที ่๖ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคมดวย ICT  
ยุทธศาสตรที ่๗ ใช ICT เพื่อสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่ปนมติรกับ

สิ่งแวดลอม 

 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๓๙ /๖๗ 

ตารางท่ี  ๖ ความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 

 

กรอบยุทธศาสตรดานการพัฒนาขอมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สค. 

ยุทธศาสตร 
ของ สค. 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ICT
ของ พม.  

พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ICTของประเทศไทย 
พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖ 

กรอบนโยบาย ICT๒๐๒๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ยุทธศาสตรที ่๑ พัฒนาบุคลากรใหมีทัศนคติและทักษะดาน 
ICT ที่ดี ในการปฏิบัติหนาที ่

   √     √  √ √       √      

ยุทธศาสตรที ่๒ พัฒนามาตรฐานขอมูลและฐานขอมูลกลาง
เพื่อเปนศูนยกลางขอมลูดานสตรีและ
ครอบครัว 

  √ √ √ √ √       √ √   √   √ √   

ยุทธศาสตรที ่๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสําหรับการบริหารจัดการอยางมี
ธรรมาภิบาล 

   √      √   √  √  √    √   √ 

ยุทธศาสตรที ่๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

  √     √  √     √      √  √  

ยุทธศาสตรที ่๕ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารอยางมี
ประสิทธิภาพ 

   √      √    √    √      √ 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๔๐ /๖๗ 

ตารางท่ี  ๗ เปาหมายยุทธศาสตร โครงการที่สามารถบรรลุยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร เปาหมาย โครงการ 
๑.พัฒนาบุคลากรใหมีทัศนคติ
และทักษะดาน ICT ที่ดี ใน
การปฏิบัติหนาที่ 

- เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ในการ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางคุมคาและมี
ประสิทธิภาพ 

- เพื่อพัฒนาระบบสงเสริมการ
เรียนรูของบุคลากร 

โครงการที่ ๑.๑ โครงการพัฒนาความรูดานICT 
แกผูบริหารระดับสูง 

โครงการที่ ๑.๒ โครงการพัฒนาความรูดานICT 
แกบุคลากรทั่วไป 

โครงการที่ ๑.๓ โครงการพัฒนาทักษะและความรู
ดาน ICT เชิงลึกแกบุคลากรของ 
ศูนยขอมูลและสารสนเทศ 

โครงการที่ ๑.๔ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
จัดการความรูและการเรียนรู 

๒.พัฒนามาตรฐานขอมูลและ
ฐานขอมูลกลางเพื่อเปน
ศูนยกลางขอมูลดานสตรีและ
ครอบครัว 

- เพื่อพัฒนามาตรฐานขอมูลสําหรับ
การแลกเปล่ียนขอมูลที่เก่ียวของ
กับกลุมเปาหมายกับหนวยงานที่
เก่ียวของ 

- เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง
สําหรับเปนศูนยกลางขอมูลดาน
สตรีและสถาบันครอบครัวของ
ประเทศ 

โครงการที่ ๒.๑ โครงการพัฒนามาตรฐานขอมูล
ดานสตรีและสถาบันครอบครัว 

โครงการที่ ๒.๒ โครงการพัฒนาระบบคลังขอมูล
และเช่ือมโยงขอมูลดานสตรีและ
ครอบครัว (Data Warehouse 
and Data Integration) 

โครงการที่ ๒.๓ โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
กลาง 

โครงการที่ ๒.๔ โครงการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อ
จัดทําแผนแมบทดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ.
๒๕๖๒-๒๕๖๖ 

๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
สําหรับการบริหาร จัดการ
อยางมีธรรมาภิบาล 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
วางแผน การบริหารจัดการและ
การตัดสินใจของผูบริหาร 

- เพื่อสรางคลังขอมูลสําหรับจัดเก็บ
ขอมูลของ สค.ที่จําเปนสําหรับ
การวิเคราะหและบริหารจัดการ 
 

โครงการที่ ๓.๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สําหรับผูบริหารระดับสูง (EIS) 

โครงการที่ ๓.๒ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS, 
Data warehouse) 

โครงการที่ ๓.๓ โครงการพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศ 

๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารมา
สนับสนุนการปฏิบัติงานและ
การใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรของ 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการดานสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

- เพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสารและ
ความรูดานสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

โครงการที่ ๔.๑ โครงการพัฒนาระบบบัญชีและ
การเงิน  

โครงการที่ ๔.๒ โครงการพัฒนาระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส (e-Document) 

โครงการที่ ๔.๓ โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-Sarabun) 

โครงการที่ ๔.๔ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) 

โครงการที่ ๔.๕ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
บริหารทรัพยากร สค. (Resource 
Management) 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๔๑ /๖๗ 

ยุทธศาสตร เปาหมาย โครงการ 
โครงการที่ ๔.๖ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ

ประชุมอิเล็กทรอนิกส  
(e-Meeting) 

โครงการที่ ๔.๗ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) 

โครงการที่ ๔.๘ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ชวยเหลือและใหคําปรึกษาดาน 
ไอที (IT  help desk) 

โครงการที่ ๔.๙ โครงการพัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซตเพื่อเผยแพรขาวสารและ
ประชาสัมพันธ (Main web site, 
e-News, Org web site)  

๕.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แ ล ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

- เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้น
ฐานรองรับการทํางานของระบบ
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อสรางความม่ันใจในการรักษา
ความปลอดภัยขอมูลของ 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

โครงการที่ ๕.๑ โครงการจัดหาและทดแทนระบบ
เครือขาย 

โครงการที่ ๕.๒ โครงการบํารุงรักษาระบบ
เครือขาย 

โครงการที่ ๕.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย 

โครงการที่ ๕.๔ โครงการบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรแมขาย 

โครงการที่ ๕.๕ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
และอุปกรณตอพวง 

โครงการที่ ๕.๖ โครงการบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวง 

โครงการที่ ๕.๗ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
รักษาความปลอดภัยเครือขาย 

โครงการที่ ๕.๘ โครงการพัฒนาระบบสํารองและ
กูคืนระบบจากอุบัติภัย (DR Site) 

โครงการที่ ๕.๙ โครงการจัดหาซอฟตแวรที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติงาน 

โครงการที่ ๕.๑๐ โครงการบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ 

โครงการที่ ๕.๑๑ โครงการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อ
ประเมินความม่ันคงปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการที่ ๕.๑๒ โครงการพัฒนาปรับปรุงหอง 
Data Center 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๔๒ /๖๗ 

สวนที่ ๕ การบรหิารจดัการ และการตดิตามประเมินผล 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๕.๑ การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สค. น้ัน ดําเนินการโดย

คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สค. นอกจากน้ีการดําเนินการดาน ICT ตางๆ ยังตองปฏิบัติตามภารกิจ
ที่กระทรวงพัฒนาสังคมหรือตามทีค่ณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

การบริหารจัดการดาน ICT ของ สค. มีลักษณะการบริหารจัดการเหมือนกับหนวยงานของรัฐ
ทั่วไป คือ มีการกําหนดตําแหนงผูบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสงู (Chief of Information Office: CIO) 
เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการ กํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหทุก
หนวยงานแตงต้ังผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief of Information Office: CIO) ประจํา
กระทรวง ทบวง กรมและรัฐวิสาหกิจ 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดมอบหมายให รองผูอํานวยการ สค. เปนผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief of Information Office: CIO) โดยมีหนาที่เปนประธานคณะ
กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยคณะกรรมการชุดน้ีมีอํานาจและหนาที่ ดังน้ี 

(ก) กําหนดนโยบาย แผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร การพัฒนาระบบฐานขอมูล และการ
พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
รวมทั้งผลักดันดานงบประมาณในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวอยางเพียงพอและตอเน่ือง 

(ข) กําหนดแนวทาง และวิธีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกตใชเพื่อ
สนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน การประสานงานเครือขายสตรีและ
ครอบครัวและการใหบริการแกผูรับบริการของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

(ค) สนับสนุน และสงเสริมการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ใหมีความรู และทักษะในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารมาใชใน
การปฏิบัติงานและใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(ง) จัดหา และสงเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวอยางทั่วถึงในทุกระดับ 

(จ) สงเสริม และสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการ
ประสานงานเครือขายสตรีและครอบครัว 

(ฉ) ใหขอเสนอแนะในการสรรหาบุคลากรใหเพียงพอตอความรับผิดชอบงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดอยางสัมฤทธิผล 

(ช) กําหนดแนวทางในการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวตามขอกําหนดกฎหมาย อยาง
เครงครัด 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๔๓ /๖๗ 

(ซ) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาและประสาน
การดําเนินงานดานตางๆ ที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม 

(ฌ) ปฏิบัติงานอื่นใดตามนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและนโยบายของผูบริหารระดับสูง 
(Chief Executive Officer: CEO) หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

ในสวนของศูนยขอมูลและสารสนเทศ เปนหนวยงานหลักทําหนาที่ในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ สค. โดยกําหนดใหมีการดําเนินการ ดังน้ี 

(๑) จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สค. ให

สอดคลองกบัความตองการใชงานของ สค. กรอบแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 

(๒) ศึกษาและสํารวจ ความตองการใชระบบสารสนเทศ รวมทัง้ใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะในการวางแผน/โครงการ พฒันาระบบสารสนเทศของหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ 

(๓) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บรหิารจัดการ การปฏิบัติงาน และการใหบริการทุกระดับ ตลอดจนจัดฝกอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทัง้น้ีโดยใหสอดคลองตามกรอบนโยบายรัฐบาล
อิเลก็ทรอนิกส (e-Government) และนโยบายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ 

(๔) ประสานการจัดหา ติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครอืขายระบบความมั่นคง
ปลอดภัย รวมทัง้ปรับปรงุประสทิธิภาพ และบํารุงรกัษาใหสามารถใชงานไดอยาง

ตอเน่ือง 
(๕) ประสานการบริหารจัดการ และการใหบริการสารสนเทศบนเครือขายอินเตอรเน็ต และ

อินทราเน็ตไดอยางเหมาะสม ถูกตองและรวดเร็ว 
(๖) ประสานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิในการ

ดําเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามกรอบแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๕.๒ หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ  
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามทีก่ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอหลักเกณฑ

และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ อยางไรก็ตาม สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว สามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอรโดยที่หนวยงานดําเนินการไดเอง 

(๑) การจัดหาคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงานพื้นฐานตามคุณสมบัติและราคา
มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ภายใตเงื่อนไขการ 
ใชงานไมเกิน ๑ เครื่อง/คน ตามความเหมาะสมของหนวยงาน 

(๒) การจัดหาเพื่อทดแทนระบบที่ใชแลวไมนอยกวา ๔ ป ในวงเงินที่ไมมากกวาเดิม 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๔๔ /๖๗ 

(๓) การจัดหาเพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบที่ไมซ้ําซอนกับงานในภารกิจของหนวยงานอื่น  
(การดําเนินการตามขอ ๒ และ ๓ ใหจัดหาไดภายในวงเงินสูงสุดไมเกิน ๑๐๐ ลานบาท) 

ทั้งน้ี การจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานจะตองไดรับความเห็นชอบจาก CIO ประจํา
หนวยงาน และผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงพัฒนาสังคม และให CIO ประจํากระทรวงลงนามกํากับทายเอกสารรายละเอียดผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ และสงเรื่องใหปลัดกระทรวงลงนามในหนังสือนําสง กอนการต้ังคําขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินการตามหลักเกณฑที่ ๑ หรือกอนสงคําขอความเห็นชอบงาน/แผนงาน/โครงการ มายัง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

กระทรวงและหนวยงานที่ไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการแลว ไดรับการยกเวนการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ โดยใหกระทรวงดําเนินการพิจารณา
อนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดไดเองตามแนวทางที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
  



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๔๕ /๖๗ 

๕.๓ การติดตามประเมินผล 
ตัวช้ีวัดที่ใชวัดผลสําเร็จของแผนแมบท ICT ขององคกรในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดทายของ

การพัฒนาไดกําหนดไว ดังน้ี 

ตารางท่ี  ๘ การติดตามประเมินผล 

ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด ผูประเมิน 
ระยะเวลาในการ

ประเมิน 
ยุทธศาสตร ๑  
พัฒนาบุคลากรใหมีทัศนคติ
และทักษะดาน ICT ที่ดีใน
การปฏิบัติหนาที่ 

 บุคลากรสามารถใช ICT ในการ
ปฏิบัติงานไดไมนอยกวารอยละ ๗๐ 

 บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญและ
มีม่ันใจในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับดีและดีมากไม
นอยกวารอยละ ๗๐ 

 บุคลากรทุกระดับไดรับการอบรม
หลักสูตรคอมพิวเตอร ไมนอยกวา
รอยละ ๒๐ ตอป 

 ปญหาในการใชงานระบบสารสนเทศ
ของบุคลากรทุกระดับลดลงรอยละ 
๑๐ ตอป 

ผูบริหารสารสนเทศระดับสูงของ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

ผูอํานวยการศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ  
 
สํานักบริหารงานกลางและ 
ทุกหนวยงานที่เก่ียวของ 

ทุก ๖ เดือน 

ยุทธศาสตร ๒  
พัฒนามาตรฐานขอมูลและ
ฐานขอมูลกลางเพื่อเปน
ศูนยกลางขอมูลดานสตรีและ
ครอบครัว 

 ขอมูลมีมาตรฐานสามารถแลกเปล่ียน
ระหวางระบบและหนวยงานภายนอก
ที่เก่ียวของได 

 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวมีแผนแมบทดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว มีมาตรฐานกระบวนการ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ผูบริหารสารสนเทศระดับสูงของ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

ศูนยขอมูลและสารสนเทศ 
ทุกหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

ทุก ๖ เดือน 
 

ยุทธศาสตร ๓  
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
สําหรับการบริหารจัดการ
อยางมีธรรมาภิบาล 

 มีจํานวนระบบงานที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการ การตัดสินใจของ
ผูบริหาร สค. 

 ความพึงพอใจของผูบริหารในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจ 

ผูบริหารระดับหัวหนาศูนย 
สํานัก และกอง ขึ้นไป 
 
ศูนยขอมูลและสารสนเทศ  
 

ทุก ๖ เดือน 

ยุทธศาสตร ๔  
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารมา
สนับสนุนการปฏิบัติงานและ
การใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ใช
งานระบบสารสนเทศอยูในระดับดี
และดีมากไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ดานตางๆ ของสํานักงานอยูในระดับ
ดีและดีมากไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

ทุกหนวยงานที่เก่ียวของ ทุก ๖ เดือน 
 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๔๖ /๖๗ 

ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด ผูประเมิน 
ระยะเวลาในการ

ประเมิน 
ยุทธศาสตร ๕  
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 

 สัดสวนจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่มี
อายุในการใชงานไมเกิน ๕ ปกับ
จํานวนผูที่จําเปนตองใชคอมพิวเตอร
ใน สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว เทากับ ๑:๑ 

 ประสิทธิภาพของโครงสรางพื้นฐาน
ดาน ICT ที่สามารถรองรับการทํางาน
ของระบบสารสนเทศ 

 ระดับความม่ันใจในการรักษาความ
ปลอดภัยดาน ICT ในระดับดีและดี
มากไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ตอโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ใน
ระดับดีและดีมากไมนอยกวารอยละ 
๘๐ 

ผูบริหารสารสนเทศระดับสูงของ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 
 
ศูนยขอมูลและสารสนเทศ 
 
ทุกหนวยงานที่เก่ียวของ 

ทุก ๖ เดือน 
 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๔๗ /๖๗ 

สวนที่ ๖  ตารางสรุปแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาบุคลากรใหมีทัศนคติและทักษะดาน ICT ท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ี 
("/"  หมายถึง ปที่เริ่มโครงการ "M" การดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ) 

โครงการ เปาหมาย 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 
๑.๑ โครงการพัฒนาความรู
ดาน ICT แกผูบริหารระดับสูง 
 

สรางศักยภาพของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารใหมีความรู 
ความสามารถในการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
และคุมคา 
ตอการลงทุน 

ฝายการ
เจาหนาที่ 
 
ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ 
 

/ / / / / รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาและมีความรู 
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ 
 
รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑ
การพัฒนาความรู ความสามารถ
ในการปฏิบัติหนาที่ 

๕๗:   ๕๕๐,๐๐๐  บาท 
๕๘:   ๕๕๐,๐๐๐  บาท 
๕๙:   ๕๕๐,๐๐๐  บาท 
๖๐:   ๕๕๐,๐๐๐  บาท 
๖๑:   ๕๕๐,๐๐๐  บาท 
 
รวม:  ๒,๗๕๐,๐๐๐  บาท 

๑.๒ โครงการพัฒนาความรู
ดาน ICT แกบุคลากรทั่วไป 

สรางศักยภาพของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารใหมีความรู 
ความสามารถในการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
และคุมคาตอการลงทุน 

ฝายการ
เจาหนาที่ 
 
ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ 
 

/ / / / / รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาและมีความรู 
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ 
รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑ
การพัฒนาความรู ความสามารถ
ในการปฏิบัติหนาที่ 

๕๗:   ๓,๐๕๐,๐๐๐ บาท 
๕๘:   ๓,๐๕๐,๐๐๐ บาท 
๕๙:   ๓,๐๕๐,๐๐๐ บาท 
๖๐:   ๓,๐๕๐,๐๐๐ บาท 
๖๑:   ๓,๐๕๐,๐๐๐ บาท 
รวม:  ๑๕,๒๕๐,๐๐๐  บาท 

๑.๓ โครงการพัฒนาความรู
ดาน ICT เชิงลึกแกบุคลากร
ของศูนยขอมูลและ

เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรดาน
ไอซีทีศูนยขอมูลและ
สารสนเทศใหเพียงพอในการ

ฝายการ
เจาหนาที่ 
ศูนยขอมูลและ

/ / / / / จํานวนหลักสูตรในการพัฒนา
บุคลากรไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
สามารถดําเนินการไดตามแผนที่

๕๗:   ๕๒๕,๐๐๐ บาท 
๕๘:   ๕๒๕,๐๐๐ บาท 
๕๙:   ๕๒๕,๐๐๐ บาท 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๔๘ /๖๗ 

โครงการ เปาหมาย 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 
สารสนเทศ บริหารจัดการ สนับสนุนการ

ดําเนินการโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารแก
บุคลากรของหนวยงาน 

สารสนเทศ 
 

กําหนดไว 
 
จํานวนบุคลากรที่เขารับการ
พัฒนาสามารถใช ICT ในการ
ปฏิบัติงานดีขึ้นไมนอยกวารอยละ 
๘๐ 
 
บุคลากรมีความพึงพอใจกับการ
ใหบริการหรือสนับสนุนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดี
หรือดีมากไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๖๐:   ๕๒๕,๐๐๐ บาท 
๖๑:   ๕๒๕,๐๐๐ บาท 
 
รวม:  ๒,๖๒๕,๐๐๐ บาท 

๑.๔ โครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบจัดการความรูและการ
เรียนรู 

จัดเก็บองคความรูของ 
สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 
 
เปนแหลงความรูและแหลง
เรียนรูสําหรับบุคลากรของ 
สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 
 
ลดความผิดพลาดแบบซํ้าซากที่
เคยเกิดขึ้นใน สํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว 

กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร 
 
ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ 
 
สํานัก/กอง 

- - / - / ปริมาณองคความรู 
เพียงพอตอการสนับสนุนการ
ดําเนินการของบุคลากรของ 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 
จํานวนสมาชิกที่ใชงานระบบการ
จัดการความรูอยางตอเน่ือง 
 
จํานวนกลุมแลกเปล่ียนเรียนรู 
 
รอยละของความพึงพอใจของ
ผูใชงานของ สํานักงานกิจการ

๕๗:   - 
๕๘:   - 
๕๙:   ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๐:   - 
๖๑:   ๓๖๐,๐๐๐ บาท 
รวม:   ๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๔๙ /๖๗ 

โครงการ เปาหมาย 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 
 สตรีและสถาบันครอบครัว ใน

ระดับดีและดีมากไมนอยกวารอย
ละ ๘๐ 
 
ปริมาณความรูดานตางๆ ที่
เก่ียวของกับภารกิจของ 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว มีปริมาณเพิ่มขึ้น ๑๐ 
% ในแตละป 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนามาตรฐานขอมูลและฐานขอมูลกลางเพ่ือเปนศูนยกลางขอมูลดานสตรีและครอบครัว 
("/" หมายถึง ปที่เริ่มโครงการ "M" การดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ) 

โครงการ เปาหมาย 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 
๒.๑) โครงการพัฒนามาตรฐาน
ขอมูลดานสตรีและครอบครัว 
 

สค. มีมาตรฐานขอมูล ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ  
 
สํานักงานสงเสริม
ความเสมอภาคหญิง
ชาย 
 
สํานักสงเสริม
สถาบันครอบครัว 

/ - / - - มีมาตรฐานขอมูล ๕๗: ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๘:   - 
๕๙: ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๐:    
๖๑:    
 
รวม: ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๕๐ /๖๗ 

โครงการ เปาหมาย 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 
๒.๒) โครงการพัฒนาระบบ
คลังขอมูลและเช่ือมโยงขอมูลดาน
สตรีและครอบครัว (Data 
Warehouse and Data 
Integration) 

มีฐานขอมูลดานสตรีและสถาบัน
ครอบครัวสรุปรวมในมิติตางการ
วิเคราะหสําหรับการบริหาร
จัดการ 
 
เปนคลังขอมูลดานสตรีและ
สถาบันครอบครัวของประเทศ 
 
สค. มีระบบการเช่ือมโยงขอมูล 
ระหวางกรมกับหนวยงาน
ภายนอก 

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ  
 
ทุกหนวยงาน 
 
 

- / - / / จํานวนมิติในโครงสราง
คลังขอมูลดานการ
บริหาร สํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 
 
รอยละของความพึง
พอใจของผูใชงานระบบ
อยูในระดับดีและดีมาก
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
 
จํานวนหนวยงาน
ภายนอกสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวสามารถ
แลกเปล่ียนขอมูลกัน 

๕๗: - 
๕๘: ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๙:   - 
๖๐: ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๑: ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
 
รวม:  ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท บาท 

๒.๓) โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลกลาง 

สค.มีฐานขอมูลกลาง  
 
ระบบสารสนเทศตางๆ ของ สค.
สามารถใชขอมูลจากฐาน ขอมูล
กลางได 
 
สค.สามารถบริหารจัดการและ

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ 

- / - / / จํานวนระบบสารสนเทศ
ของสํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบัน
ครอบครัวที่ใชขอมูลจาก
ฐานขอมูลกลาง 
 
 

๕๗: - 
๕๘: ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๙:   - 
๖๐: ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๑: ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 
รวม:๑๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๕๑ /๖๗ 

โครงการ เปาหมาย 
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 
ควบคุมสิทธิการเขาถึงขอมูลใน
ระดับฐานขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๒.๔) โครงการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อ
จัดทําแผนแมบทดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ.
๒๕๖๒-๒๕๖๖  

 ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ 

- - - / - สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
สามารถจัดหา
ผูเช่ียวชาญ ที่มีความรู 
ความสามารถ ในการ
จัดทําแผนแมบท ICT 
พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖ 

๕๗:   - 
๕๘:   - 
๕๙:   - 
๖๐: ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๑:    
 
รวม:  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล 
("/"  หมายถึง ปที่เริ่มโครงการ "M" การดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ) 

โครงการ เปาหมาย 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 
๓.๑) โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสําหรับผูบริหาร
ระดับสูง (EIS) 

สนับสนุนใหผูบริหารระดับสูง
สามารถวางแผนและตัดสินใจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ  
 
ทุกหนวยงานที่
เก่ียวของ 
 

- - / - / ผูบริหารระดับสูงสามารถ
ไดรับขอมูลที่ตองการ
สําหรับการวางแผนและ
ตัดสินใจ 
 
ระดับความพึงพอใจของ
ผูบริหารระดับสูงที่ใชงาน
ระบบอยูในระดับดีและดี

๕๗:   - 
๕๘:   - 
๕๙: ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๐:    
๖๑: ๓๖๐,๐๐๐ บาท 
 
รวม: ๓,๓๖๐,๐๐๐  บาท 
 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๕๒ /๖๗ 

โครงการ เปาหมาย 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 
มากไมนอยกวารอยละ 
๘๐ 

๓.๒) โครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(MIS, Data warehouse) 

สนับสนุนใหการบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
สนับสนุนใหผูบริหาร
ระดับกลางสามารถทําการ
ตัดสินใจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ  
ทุกหนวยงานที่
เก่ียวของ 
 

- / - / / ผูบริหารสามารถบริหาร
จัดการและติดตามงานได
ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
ผูบริหารระดับกลางของ
ที่ใชงานระบบ MIS มี
ความพึงพอใจในระดับดี
และดีมากไมนอยกวา
รอยละ ๘๐  

๕๗:   - 
๕๘: ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๙:   - 
๖๐: ๓๖๐,๐๐๐ บาท 
๖๑: ๓๖๐,๐๐๐ บาท 
 
รวม: ๓,๗๒๐,๐๐๐  บาท 

๓.๓) โครงการพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศ 

มีขอมูลเชิงพื้นที่ดานสตรีและ
กิจการครอบครัวที่สามารถ
นํามาวิเคราะหได 
 
เปนขอมูลเพื่อนําไปใชในการ
วางแผนและบริหารจัดการ
ของ สค. 

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ  

สํานักสงเสริม
ความเสมอภาค
หญิงชาย 

สํานักสงเสริม
สถาบันครอบครัว 

กองสงเสริมและ
พัฒนาเครือขาย 

- - - / - สค. สามารถพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศ 
(GIS) ไดตามแผนที่
กําหนดไว 
 
ปริมาณขอมูลเชิงพื้นที่ 
 
รอยละของความพึง
พอใจของผูใชงานระบบ
อยูในระดับดีและดีมาก
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๕๗:   - 
๕๘:   - 
๕๙:   - 
๖๐: ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๑:    
 
รวม: ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๕๓ /๖๗ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
("/"  หมายถึง ปที่เริ่มโครงการ "M" การดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ) 

โครงการ เปาหมาย 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 
๔.๑) โครงการพัฒนาระบบบัญชี
และการเงิน  

เพื่อเปนศูนยกลางในการ
จัดการกระบวนการตางๆ ของ 
สค. ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ความสามารถของระบบ
นโยบาย แผนงาน โครงการ 
ระบบงบประมาณ การเงิน 
บัญชี และระบบบริหารสัญญา 

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ  
 
ฝายการเงิน 
 
 

- - - / - สค. สามารถพัฒนา/
ปรับปรุงระบบสํานักงาน
สวนหลัง ไดตามแผนที่
กําหนดไว 
 
รอยละของความพึงพอใจ
ของผูใชงานระบบอยูใน
ระดับดีและดีมากไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 

๕๗:   - 
๕๘:   - 
๕๙:   - 
๖๐: ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๑:    
 
รวม: ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

๔.๒) โครงการพัฒนาระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
(e-Document) 

เพื่อการจัดเก็บเอกสารที่มี
ประสิทธิภาพ มีความม่ันคง
ปลอดภัย งายตอการบริหาร
จัดการและการคนหา 

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ  
 
ทุกหนวยงานที่
เก่ียวของ 
 

- - / - / ปริมาณเอกสารที่จัดเก็บอยู
ในระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสไมนอยวา
รอยละ ๕๐ ในป พ.ศ.
๒๕๕๙ 
 
ระยะเวลาในการคนหา
เอกสารลดลงไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ 
 
รอยละของความพึงพอใจ
ของผูใชงานระบบอยูใน

๕๗:   - 
๕๘:   - 
๕๙: ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๐:    
๖๑: ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
 
รวม: ๑,๖๘๐,๐๐๐  บาท 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๕๔ /๖๗ 

โครงการ เปาหมาย 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 
ระดับดีและดีมากไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 

๔.๓) โครงการพัฒนาระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส 
(e-Sarabun) 

เพื่อการรับสงเอกสารอยางมี
ประสิทธิภาพ 
เพื่อความสามารถในการ
ตรวจสอบสถานะของเอกสาร
ที่รับสง 

กองกลาง 
 
ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ  
 
 

/ - / / / ปริมาณการรับสงเอกสาร
ผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสไมนอยกวา
รอยละ ๗๐  
 
ปริมาณการใชกระดาษใน
สวนของงานสารบรรณ
ลดลงไมนอยรอยละ ๓๐  
 
รอยละของความพึงพอใจ
ของผูใชงานระบบอยูใน
ระดับดีและดีมากไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 

๕๗: ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๘:   - 
๕๙: ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
๖๐: ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
๖๑: ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
 
รวม: ๒,๗๒๐,๐๐๐  บาท 

๔.๔)โครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HRM) 

เพื่อใหการบริหารจัดการ
บุคลากรของ สค. มี
ประสิทธิภาพ 
เพื่อเปนเครื่องมือสนับสนุน
การวางแผนพัฒนาบุคลากร
ของหนวยงาน 
เพื่อความโปรงใสในการ
ประเมินบุคลากร 

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ  
 
ทุกหนวยงานที่
เก่ียวของ 
 

- - - / - สค.มีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามที่ตองการ 
 
รอยละของความพึงพอใจ
ของผูใชงานระบบอยูใน
ระดับดีและดีมากไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 

๕๗:   - 
๕๘:   - 
๕๙:   - 
๖๐: ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๑:    
 
รวม: ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๕๕ /๖๗ 

โครงการ เปาหมาย 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 
 
เพื่อลดเวลาและคาใชจายใน
กระบวนการตางๆ ที่เก่ียวของ
กับบุคลากร 

 
ระยะเวลาในการประเมิน
บุคลากรลดลงไมนอยกวา
รอยละ ๒๐ 

๔.๕) โครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบบริหารทรัพยากร สค. 
(Resource Management) 

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร
ของ สค. เชนอาคารสถานที่ 
รถยนต และอุปกรณตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ 

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ  
ทุกหนวยงานที่
เก่ียวของ 
 

- - / - / ปญหาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ใชรวมกันลดลง
ไมนอยกวา 
รอยละ ๕๐ เชนปญหาการ
จองทรัพยากรซํ้าซอนใน
ชวงเวลาเดียวกัน 
ระยะเวลาการสรุปรายงาน
การใชทรัพยากรลดลงไม
นอยวารอยละ ๕๐” 
 
ปริมาณหรือระยะเวลาที่ใช
ประโยชนจากทรัพยากร
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 
๒๐ 
 
รอยละของความพึงพอใจ
ของผูใชงานระบบอยูใน
ระดับดีและดีมากไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 

๕๗:   - 
๕๘:   - 
๕๙: ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๐:    
๖๑: ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
 
รวม: ๑,๖๘๐,๐๐๐  บาท 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๕๖ /๖๗ 

โครงการ เปาหมาย 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 
๔.๖) โครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส  
(e-Meeting) 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงและเพิ่ใค
วามสามารถของระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส 

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ  
 

- / - / / รอยละของความพึงพอใจ
ของผู ใช งานระบบอยู ใน
ระดับดีและดีมากไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 

๕๗:   - 
๕๘:  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๙:   - 
๖๐: ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
๖๑: ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 
รวม: ๑,๒๔๐,๐๐๐  บาท 

๔.๗) โครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบตรวจสอบภายใน  
(Internal Audit) 

เพื่อสนับสนุนใหผูบริหารและ
ผูทําหนาที่ตรวจสอบภายใน 
สามารถประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยนําไปชวยใน
การบริหารงานภายในองคกร 
องคกรสามารถใชขอมูล
สนับสนุนที่ถูกตอง แมนยํา 
สามารถนําไปวิเคราะหได
อยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ 
 
เพื่อลดขั้นตอนความซับซอน
ในการปฏิบัติงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการ
ดําเนินการดานระบบบัญชี 

ฝายตรวจสอบ
ภายใน 
 
ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ  
 
 

/ - / / / สค. มีระบบสารสนเทศการ
ตรวจสอบภายใน ที่มีความ
สมบูรณเหมาะแกการใช
งานตรงกับความตองการ
และมีความถูกตองในการ
ตรวจสอบภายใน 
 
เวลาที่ใชในการตรวจสอบ
ภายในลดลงไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ 
 
ระดับความพึงพอใจในการ
ใชงานระบบในระดับดีหรือ
ดีมากไมนอยกวารอยละ 
๘๐ 
 

๕๗: ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๘: - 
๕๙: ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
๖๐: ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
๖๑: ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
 
รวม: ๒,๗๒๐,๐๐๐  บาท 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๕๗ /๖๗ 

โครงการ เปาหมาย 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 
ระดับความพึงพอใจของ
ผูบริหารและเจาหนาที่
ผูเก่ียวของเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายในอยูใน
ระดับดีและดีมาก ไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 

๔.๘) โครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบชวยเหลือและใหคําปรึกษา
ดาน ไอที (IT  help desk) 

เพื่อสนับสนุนงานบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
องคกร 
 
เพื่อสงเสริมใหผูใชงานระบบ
สารสนเทศสามารถใชงาน
ระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
เพื่อสวเสริมบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศให
สามารถเรียนรูและทบทวน
วิธีการแกไขปญหาไดจาก
ระบบ Helpdesk อยางมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ  
 
ทุกหนวยงานที่
เก่ียวของ 
 

- - - - / ความพึงพอใจของบุคลากร
ดานไอทีที่มีตอ
ประสิทธิภาพของระบบ
ชวยเหลือและใหคําปรึกษา
แกผูใชงานในระดับดีหรือดี
มากไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
 
ความพึงพอใจของบุคลากร
ดานไอทีตอปริมาณขอมูล
ในระบบ Helpdesk 
สามารถสนับสนุนการ
ใหบริการและการใช
คําปรึกษาในระดับดีหรือดี
มากไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
 
ระยะเวลาที่ใชในการหา
คําตอบในการใหความ

๕๗:   - 
๕๘:   - 
๕๙:   - 
๖๐:    
๖๑: ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
รวม:  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๕๘ /๖๗ 

โครงการ เปาหมาย 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 
ชวยเหลือและใหคําปรึกษา
แกผูใชงานลดลงไมนอย
กวารอยละ ๒๐ 
 
ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอบริการ
ชวยเหลือและใหคําปรึกษา
อยูในระดับดีและดีมากไม
นอยกวารอยละ ๘๐ 

๔.๙) โครงการพัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซตเพื่อเผยแพรขาวสารและ
ประชาสัมพันธ 
(Main web site , e-News, Org 
web site)  
 

สามารถเผยแพรขอมูล 
ขาวสารและความรูสู
สาธารณะและสากลใน
มาตรฐานตามที่ W3C กําหนด 
 
สามารถบริหารปรับเปล่ียน
เน้ือหาบนเว็บไซตใหทันสมัย
ไดตามตองการ 
 
สามารถใหบริการ 
บริหารจัดการ  
และกําหนดมาตรฐานเว็บไซต
ของหนวยงานภายในรูปแบบ
เดียวกันได 

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ  
 

- - / - / มีเว็บไซตเปนเสมือน
ศูนยกลางในการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล 
ขาวสารและความรูตางๆ  
 
เว็บไซตที่สามารถเขาถึงได
งายและผานเกณฑ
ความสําเร็จตามมาตรฐาน 
W3C Compliance และ
ผานเกณฑความสําเร็จใน
ระดับทริปเปลเอ (AAA) 
 
ความพึงพอใจของบุคลากร
ของหนวยงานกับเว็บไซต

๕๗:   - 
๕๘:   - 
๕๙: ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๐:    
๖๑: ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
 
รวม: ๒,๒๔๐,๐๐๐ บาท 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๕๙ /๖๗ 

โครงการ เปาหมาย 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 
 
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร
ตางๆ ภายใน สค. ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
เพื่อเช่ือมโยงขอมูลจากระบบ
ตางๆ ในการเผยแพรขอมูล
ขาวสารตางๆ สูภายนอก ได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

ในระดับดีและดีมากไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 
 
ผลการประเมินเว็บไซตจาก
ผูประเมินภายนอกอยูใน
ระดับดีและดีมากไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 
สค.สามารถกําหนด
มาตรฐานเว็บไซตของ
หนวยงานภายในรูปแบบ
เดียวกันไดไมนอยกวารอย
ละ ๘๐ 
 
ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการเว็บไซตอยูใน
ระดับดีและดีมากไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 
 
จํานวนหนวยงานยอยที่ใช
รูปแบบที่กําหนดให 
รอยละของความพึงพอใจ
ของบุคลากร สค.ที่ทํา
หนาที่ในการเผยแพร



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๖๐ /๖๗ 

โครงการ เปาหมาย 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 
ขาวสารอยูในระดับดีและดี
มากไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
 
รอยละของความพึงพอใจ
ของบุคลากร สค.ตอการรับ
ขาวสารอยูในระดับดีและดี
มากไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
 
รอยละของความพึงพอใจ
ของบุคคล/หนวยงาน
ภายนอก ตอการรับ
ขาวสาร ในระดับดีและดี
มากไมนอยกวารอยละ ๗๐ 
 
ขาวสารที่เผยแพรผาน
ระบบไมนอยกวารอยละ 
๘๐ ของขาวสารที่มีการ
เผยแพรทั้งหมด 
 
ระยะเวลาในการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารของ สค. 
ลดลงไมนอยกวารอยละ 
๒๐ 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๖๑ /๖๗ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

("/" หมายถึง ปที่เริ่มโครงการ "M" การดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ) 

โครงการ เปาหมาย 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 
๕.๑) โครงการจัดหาและทดแทน
ระบบเครือขาย 

เพื่อใหระบบเครือขายของ 
สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวสามารถ
สนับสนุนภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
ลดปญหาและความเส่ียงกับ
ระบบงานตางๆ ที่ใชงานบน
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายและ
ระบบเครือขาย 
 

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ 

- / / / / ระบบเครือขายสามารถ
ใหบริการไดไมนอยกวารอยละ 
๙๘ ของเวลาทั้งหมดที่กําหนด 
 
ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอคอมพิวเตอรแม
ขายอยูในระดับดีและดีมากไม
นอยกวารอยละ ๘๐ 
 
ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอระบบเครือขาย
อยูในระดับดีและดีมากไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 

๕๗:   - 
๕๘: ๒,๑๙๕,๐๐๐ บาท 
๕๙: ๒,๖๑๐,๐๐๐ บาท 
๖๐: ๘๔๐,๐๐๐ บาท 
๖๑: ๘๔๐,๐๐๐ บาท 
 
รวม: ๖,๔๘๕,๐๐๐  บาท 

๕.๒) โครงการบํารุงรักษาระบบ
เครือขาย 

เพื่อใหคอมพิวเตอรแมขาย
และระบบเครือขายของ 
สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวสามารถ
สนับสนุนภารกิจไดอยาง
ตอเน่ือง 

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ  

/ / / / / โครงการสามารถดําเนินการ
ตามแผนที่กําหนดไวไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 
 
คอมพิวเตอรแมขายสามารถ
ใหบริการไดไมนอยกวารอยละ 
๙๘ ของเวลาทั้งหมดที่กําหนด 
 

๕๗:  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๘:  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๙:  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๐:  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๑: ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 
รวม: ๗,๕๐๐,๐๐๐  บาท 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๖๒ /๖๗ 

โครงการ เปาหมาย 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 
ระบบเครือขายสามารถ
ใหบริการไดไมนอยกวารอยละ 
๙๘ ของเวลาทั้งหมดที่กําหนด 
ระดับความพึงพอใจของผูที่
เก่ียวของกับการใหบริการ
เครือขายอยูในระดับดีหรือดี
มากไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๕.๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย 

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ 

/ - / - / คอมพิวเตอรแมขายสามารถ
ใหบริการไดไมนอยกวารอยละ 
๙๘ ของเวลาทั้งหมดที่กําหนด 

๕๗:   -๑๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท 
๕๘:   - 
๕๙:  ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๐:    
๖๑: ๑๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท 
 
รวม: ๓๓,๔๖๐,๐๐๐  บาท 

๕.๔) โครงการบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรแมขาย 

เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายสามารถสนับสนุนภารกิจ
ของ กรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเน่ือง 
 
ลดปญหาและความเส่ียงกับ
ระบบงานตางๆ ที่ใชเครื่อง
คอมพิวเตอรในการดําเนิน
กิจกรรม 

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ 

/ / / / / ระดับความเช่ือม่ันใน
ประสิทธิภาพเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายในระดับ
มากและมากที่สุดไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 
 
ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายอยูในระดับ

๕๗: ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๘: ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๙: ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๐: ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๑: ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
รวม:  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๖๓ /๖๗ 

โครงการ เปาหมาย 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 
ดีและดีมากไมนอยกวารอยละ 
๘๐ 

๕.๕) โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง 

มีครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มี
ประสิทธิภาพสามารถรองรับ
จํานวนบุคลากรและภารกิจ
ตางๆ  
 
ประสิทธิภาพและทดแทน
ระบบคอมพิวเตอรแมขาย 
 

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ 

/ / / / / ศูนยขอมูลและสารสนเทศ
สามารถจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรไดตามที่กําหนดไม
นอยกวารอยละ ๘๐  
 
ผูใชงานมีความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวงในระดับดี
และดีมากไมนอยกวารอยละ 
๘๐ 

๕๗:  ๒,๖๖๐,๐๐๐ บาท 
๕๘:  ๒,๖๖๐,๐๐๐ บาท 
๕๙:  ๒,๖๖๐,๐๐๐ บาท 
๖๐: ๒,๖๖๐,๐๐๐ บาท 
๖๑: ๒,๖๖๐,๐๐๐ บาท 
 
รวม: ๑๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๕.๖) โครงการบํารุงรักษา
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอร
สามารถสนับสนุนภารกิจของ 
กรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอเน่ือง 
 
ลดปญหาและความเส่ียงกับ
ระบบงานตางๆ ที่ใชเครื่อง
คอมพิวเตอรในการดําเนิน
กิจกรรม 

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ 

/ / / / / ระดับความเช่ือม่ันใน
ประสิทธิภาพเครื่อง
คอมพิวเตอรในระดับมากและ
มากที่สุดไมนอยกวารอยละ 
๘๐ 
 
ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอเครื่อง
คอมพิวเตอรอยูในระดับดีและ
ดีมากไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๕๗:  ๑,๘๙๕,๐๐๐ บาท 
๕๘:  ๑,๘๙๕,๐๐๐ บาท 
๕๙:  ๑,๘๙๕,๐๐๐ บาท 
๖๐: ๑,๘๙๕,๐๐๐ บาท 
๖๑: ๑,๘๙๕,๐๐๐ บาท 
 
รวม: ๙,๔๗๕,๐๐๐  บาท 

๕.๗) โครงการพัฒนาปรับปรุง ระบบเครือขายมีความ ศูนยขอมูลและ / / / / / ระดับความเช่ือม่ันใน ๕๗:  ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๖๔ /๖๗ 

โครงการ เปาหมาย 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 
ระบบรักษาความปลอดภัยดาน
สารสนเทศ 
 

ปลอดภัยสามารถปองกันการ
บุกรุกจากผูไมประสงคดี อีก
ทั้งยังสามารถคนหาตัว
ผูกระทําผิดเพื่อดําเนินคดีตาม
กฎหมายได 
 
ศูนยขอมูลและสารสนเทศ
สามารถบริหารจัดการ 
ผูใชงานบนเครือขายของ
สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว และมีความ
ม่ันคงปลอดภัยในการเขาใช
ระบบงานสารสนเทศ 

สารสนเทศ ประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในระดับมากและ
มากที่สุดไมนอยกวารอยละ 
๘๐ 
 
ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอโครงสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารอยู
ในระดับดีและดีมากไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 
 
จํานวนระบงานสารสนเทศที่ใช
ระบบยืนยันตัวตน 
 
รอยละของความพึงพอใจของ
ผูใชงานระบบอยูในระดับดีและ
ดีมากไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๕๘:  ๘,๒๔๐,๐๐๐ บาท 
๕๙:  ๘,๑๖๐,๐๐๐ บาท 
๖๐: ๕,๑๖๐,๐๐๐ บาท 
๖๑: ๗,๑๖๐,๐๐๐ บาท 
 
รวม: ๓๖,๗๒๐,๐๐๐ บาท 

๕.๘) โครงการพัฒนาระบบสํารอง
และกูคืนระบบจากอุบัติภัย (DR 
Site) 

สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวสามารถกูคืน
ขอมูลจากอุบัติภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ 

/ / / / / ระดับความม่ันใจของผูใชงาน
ระบบอยูในระดับมากและมาก
ที่สุดไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
 

๕๗:  ๓,๘๘๘,๐๐๐ บาท 
๕๘:  ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๙:  ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๐:  ๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๖๕ /๖๗ 

โครงการ เปาหมาย 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 
 
 
 

ลดความสูญเสียจากปญหา
ความเสียหายของขอมูลและ
ระบบไดอยางนอย ๙๕ 
เปอรเซ็นต 
 
เวลาที่ใชในการกูระบบ
สารสนเทศและขอมูลไมเกิน
เวลาที่กําหนดใน Service 
Level Agreement (SLA) 

๖๑: ๑๒,๐๑๘,๒๐๐ บาท 
 
รวม: ๒๙,๘๐๖,๒๐๐  บาท 

๕.๙) โครงการจัดหาซอฟตแวรที่
จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

จัดหาซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ
ประเภทตางๆ เพื่อสนับสนุน
การทํางานขององคกร 

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ 

/ / / / / จํานวนซอฟตแวรลิขสิทธ์ิที่
ไดรับการจัดหา 
 
ความพึงพอใจของบุคลากร
เก่ียวกับซอฟตแวรลิขสิทธ์ิที่
ไดรับการจัดหาในระดับดีหรือดี
มากไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๕๗: ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๘: ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๙: ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๐: ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๑: ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
รวม: ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๕.๑๐) โครงการบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ 

เพื่อใหระบบสารสนเทศตางๆ 
ที่พัฒนากอนแผนแมบทฉบับน้ี
และยังใชงานสามารถใชงาน
ไดอยางเหมาะสม  

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ  

/ / / / / ระดับความเช่ือม่ันในระบบ
สารสนเทศในระดับมากและ
มากที่สุดไมนอยกวารอยละ 
๘๐ 
ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอระบบ
สารสนเทศในระดับดีและดีมาก

๕๗:  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๘:  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๙:  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๐:  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๑:  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
รวม: ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๖๖ /๖๗ 

โครงการ เปาหมาย 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๕.๑๑) โครงการจัดจางที่ปรึกษา
เพื่อประเมินความม่ันคงปลอดภัย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีที่ปรึกษาเพื่อชวยประเมิน
และใหคําแนะนําในการพัฒนา
ความม่ันคงปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ 

/ - - / - มีผลการประเมินความม่ันคง
ปลอดภัยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๕๗:  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๘:   - 
๕๙:   - 
๖๐:  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๑:    
 
รวม: ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๕.๑๒) โครงการพัฒนาปรับปรุง
หอง Data Center  

พัฒนาปรับปรุงหอง Data 
Center ใหมีสภาพเหมาะสม
กับการเก็บรักษาคอมพิวเตอร
แมขาย และอุปกรณอ่ืน 

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ 

- / - / / มีหอง Data Center ถูกตอง
ตามหลักมาตรฐานสากล  
 

๕๗:   - 
๕๘:  ๒๒,๕๑๒,๐๐๐ บาท 
๕๙:   - 
๖๐: ๓,๓๗๖,๘๐๐ บาท 
๖๑: ๓,๓๗๖,๘๐๐ บาท 
 
รวม: ๒๙,๒๖๕,๖๐๐ บาท 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๖๗ /๖๗ 

เอกสารอางอิง 

๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 
๒. กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ 

(National ICT Policy Framework ๒๐๑๑-๒๐๒๐: ICT ๒๐๒๐) 
๓. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖  
๔. การสํารวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว  
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