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หนาท่ี: ๔  

 

สวนที่ ๑ บททัว่ไป 

๑. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีแผนปรับปรุงและพัฒนาโครงการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลายโครงการ ตามท่ีกําหนดในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในป พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ เปนหนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัวจําเปนตองมีการเตรียมความพรอมเพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

จากหนาท่ีความรับผิดชอบและปริมาณงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของศูนย
ขอมูลและสารสนเทศท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีมีจํานวนบุคลากรท่ีจํากัดเพียง ๗ คนเทานั้น ทําใหศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ ของ สค. จําเปนตองมีการปรับบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร เพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปไดดวยความมีประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับของหนวยงานตางๆภายในสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือใหศูนยขอมูลและสารสนเทศ เปนหนวยงานท่ีมีบุคลากรทําหนาท่ีดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีศักยภาพในการสนับสนุนการใช
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๒.๒ เพ่ือเปนศูนยกลางบริหารจัดการ ประสานงานและสนับสนุนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒.๓ เพ่ือเปนการบริหารจัดการและปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ
สนับสนุนในการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. เปาหมาย 

๓.๑ บริหารจัดการศูนยขอมูลและสารสนเทศ และการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๓.๒ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ศูนยขอมูลและสารสนเทศ ใหมีความรู 
ความสามารถท่ีเหมาะสมท้ังดานบริหารจัดการและสนับสนุนการใชงาน 

๓.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดานสารสนเทศอยางเปนระบบและเปนท่ียอมรับของบุคลากร
ภายในและหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 
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หนาท่ี: ๕  

๔. การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมี
ลักษณะการบริหารจัดการเหมือนกับหนวยงานของรัฐท่ัวไป คือ มีการกําหนดตําแหนงผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (Chief of Information Office: CIO) ของกรมเพ่ือทําหนาท่ีบริหารจัดการ กํากับดูแล
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหทุกหนวยงานแตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (Chief of Information Office: CIO) ประจํากระทรวง ทบวง กรมและรัฐวิสาหกิจ 

ศูนยขอมูลและสารสนเทศของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปนหนวยงานหลัก
ท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม  
โดยข้ึนตรงกับรองอธิบดีกรม ท่ีทําหนาท่ีเปน CIO ของกรมศูนยขอมูลและสารสนเทศ 

๔.๑ อํานวจหนาท่ีของศูนยขอมูลและสารสนเทศสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

๔.๑.๑ จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สค. 
ใหสอดคลองกับความตองการใชงานของ สค. กรอบแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 

๔.๑.๒ ศึกษาและสํารวจ ความตองการใชระบบสารสนเทศ รวมท้ังใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะในการวางแผน/โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศของหนวยงานตางๆ 
ท่ีเก่ียวของ 

๔.๑.๓ ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการใหบริการทุกระดับ ตลอดจนจัด
ฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท้ังนี้โดยใหสอดคลองตามกรอบ
นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) และนโยบายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

๔.๑.๔ ประสานการจัดหา ติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขายระบบความ
ม่ันคงปลอดภัย รวมท้ังปรับปรุงประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาใหสามารถใชงานได
อยางตอเนื่อง 

๔.๑.๕ ประสานการบริหารจัดการ และการใหบริการสารสนเทศบนเครือขายอินเตอรเน็ต 
และอินทราเน็ตไดอยางเหมาะสม ถูกตองและรวดเร็ว 

๔.๑.๖ ประสานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ
ดําเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามกรอบแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๔.๑.๗ การจัดสวนราชการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแบงเปน ดังนี้ 
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หนาท่ี: ๖  

(๑) ฝายบริหารงานท่ัวไป 

(๑.๑) ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานวัสดุ
สํานักงาน 

(๑.๒) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(๑.๓) ติดตอประสานราชการท่ัวไปของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(๑.๔) งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

(๒) กลุมระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

(๒.๑) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ จัดหา กํากับดูแล ติดตั้งและ
บํารุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และอุปกรณท่ี
เก่ียวของ 

(๒.๒) พัฒนา บริหาร ควบคุม กํากับดูแล และบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขายสารสนเทศของสํานักงาน 

(๒.๓) ใหบริการ ใหคําแนะนํา ปรึกษา แกไขปญหา พัฒนาและ
ควบคุมกํากับการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
สารสนเทศ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

(๒.๔) งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

(๓) กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ 

(๓.๑) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา ทดสอบบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ 

(๓.๒) จัดทํา ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานและกําหนดหลักสูตรเพ่ือใช
อบรมเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของ 

(๓.๓) บริหารจัดการ ติดตาม ควบคุม กํากับดูแล และใหคําปรึกษา 
แกไขปญหาระบบ 

(๓.๔) ดูแลรักษาฐานขอมูลของระบบงานรวมถึงรหัสตนฉบับ 
(Source Code Program) 

(๓.๕) งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

(๔) กลุมยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 แผนพัฒนาบุคคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๗  

(๔.๑) จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

(๔.๒) วิ เคราะหและจัด ทํา คําของบประมาณดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

(๔.๓) ประเ มินผลแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

(๔.๔) ประสานงานดานสารสนเทศและการสื่อสาร กับกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

(๔.๕) งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

ปจจุบัน (สิงหาคม ๒๕๕๖) ศูนยขอมูลและสารสนเทศ มีจํานวนบุคลากรเพียง ๗ คน แบงเปน 
ขาราชการ ๔ อัตรา พนักงานราชการ ๑ อัตรา ลูกจางประจํา ๑ อัตรา และลูกจางชั่วคราว ๑ อัตรา ดัง
ตารางท่ี ๑. หากพิจารณาสัดสวนระหวางบุคลากรดาน ICT ตอบุคลากรท้ังหมดพบวามีสัดสวนเปน ๒๓๕/๗ 
หรือ ๓๓.๕๗ ตอ ๑ คน จะเห็นวาเปนสัดสวนท่ีสูงมาก ทําใหศูนยขอมูลและสารสนเทศ จําเปนตองมีการจัด
จางหนวยงานจากภายนอกชวยในการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณคอมพิวเตอร 

ตารางท่ี  ๑ จํานวนบุคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศแยกตามกลุมงาน 

ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาดาน ICT ประการหนึ่งของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว คือ บุคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ ไมไดสําเร็จการศึกษามาจากสาขาท่ีเก่ียวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงท้ังหมด จึงทําใหเกิดขอจํากัดในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ซ่ึงปจจุบันมีการจัดจางบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศชวยปฏิบัติงานในตําแหนงลูกจางชั่วคราว แตไม
สามารถชวยแกปญหาไดอยางยั่งยืน เนื่องจากมีอัตราการเปลี่ยนงานสูง 

 ขาราชการ พนักงาน
ราชการ 

ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว รวม 

หัวหนา ๑ - - - ๑ 
ฝายบรหิารท่ัวไป  ๑ ๑ - ๒ 
กลุมยุทธศาสตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ - - ๑ ๒ 

กลุมระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

๑ - - - ๑ 

กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ๑ - - - ๑ 
รวม ๔ ๑ ๑ ๑ ๗ 
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โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๘  

๕. แนวทางการดําเนินการ 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดกําหนดแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการดําเนินการท้ังในสวนของการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและ
การใหบริการ ศูนยขอมูลและสารสนเทศเปนหนวยงานกลางในการบริหารจัดการและดูแลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีการแบงสวนงานในการปฏิบัติงานโดยมีหนาท่ี
ชัดเจนและเหมาะสม แตตองเพ่ิมบทบาทหนาท่ีเพ่ิมเติมบางสวนใหมีความเหมาะสมกับภารกิจท่ีกําลังจะ
เกิดข้ึนตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สค. พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  

บุคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศในสวนของนักวิชาการคอมพิวเตอรนั้นสวนใหญมีอายุ
ไมมากนักยังตองการประสบการณดานการบริหารจัดการและความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมเติม 
ศูนยขอมูลและสารสนเทศตองสงเสริมการเรียนรูและการเพ่ิมประสบการณดานการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรเพ่ิมเติม ดังนั้นหัวหนาศูนยขอมูลและสารสนเทศ 
จําเปนตองดูแลและสอนงานอยางใกลชิด รวมท้ังสรางโอกาสในการเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ิมเติมตาม
ภารกิจของบุคลากรในแตละคน 

คุณลักษณะท่ีจําเปนของบุคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ ท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการ
และสนับสนุนการใชงานระบบสารสนเทศ คือ ตองไดรับการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาใหมีศักยภาพและ
สามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและรองรับภาระงานและระบบงาน
สารสนเทศท่ีมีจํานวนและความซับซอนท่ีเพ่ิมข้ึน 

ศูนยขอมูลและสารสนเทศ จึงจําเปนท่ีตองมีแผนดําเนินการดังตอไปนี้ 
 การดําเนินการดานบุคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ  
 เพ่ิมอัตรากําลังบุคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ  
 คุณสมบัติและความรับผิดชอบของบุคลากรสังกัดศูนยขอมูลและสารสนเทศ  
 แนวทางการพัฒนาบุคลากรศูนยขอมูลและสารสนเทศ   
 การบริหารจัดการบุคลากรดานสารสนเทศ 

๕.๑ การดําเนินการดานบุคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ 
จากจํานวนโครงการดาน ICT ท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งงานดานมาตรฐานขอมูล 

ระบบฐานขอมูลและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT ศูนยขอมูลและสารสนเทศของ สค. จําเปนตองมี
การปรับภารกิจ หนาท่ีเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบงานสารสนเทศของหนวยงานเพ่ือใหสามารถใชประโยชน
จากเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ศูนยขอมูลและสารสนเทศ มี
การกําหนดโครงสรางในการบริหารจัดการ โดยแบงออกเปน ๔ สวนประกอบดวย ๑ ฝายและ ๓ กลุม ดังนี้ 
ฝายบริหารท่ัวไป กลุมยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย และกลุม
พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีการกําหนดบทบาทเพ่ิมเติมดังตารางท่ี ๒ 
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โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๙  

ตารางท่ี  ๒ หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบันและบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเสนอแนะ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบปจจุบัน หนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีเสนอแนะ 
ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรการ 

งานสารบรรณ งานวัสดุสํานักงาน 
 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุน 

การปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 ติดตอประสานราชการท่ัวไปของศูนยขอมูล

และสารสนเทศ 
 งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ 

งานวัสดุสํานักงาน 
 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 ติดตอประสานราชการท่ัวไปของศูนยขอมูลและ

สารสานเทศ 
 งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 
กลุมระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ จัดหา กํากับดูแล 

ติดตั้งและบํารุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร 
ระบบเครือขาย และอุปกรณท่ีเก่ียวของ 

 พัฒนา บริหาร ควบคุม กํากับดูแล และ
บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
สารสนเทศของสํานักงาน 

 ใหบริการ ใหคําแนะนํา ปรึกษา แกไขปญหา 
พัฒนาและควบคุมกํากับการบํารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายสารสนเทศ 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ จัดหา กํากับดูแล 

ติดตั้งและบํารุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร  
ระบบเครือขาย และอุปกรณท่ีเก่ียวของให
สอดคลองกับปริมาณความตองการและทิศทาง
ของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรวมท้ังปริมาณ
และรูปแบบการใชงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 

 พัฒนา บริหาร ควบคุม กํากับดูแล และ
บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
สารสนเทศของสํานักงาน 

 ใหบริการ ใหคําแนะนํา ปรึกษา แกไขปญหา 
พัฒนาและควบคุมกํากับการบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขายสารสนเทศ สํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 จัดทําระเบียบแนวทางปฏิบัติและกํากับดูแล
เก่ียวกับการใชระบบคอมพิวเตอรและระบบ
เครือขายสื่อสารท่ัวประเทศควบคุมและบริหาร
จัดการระบบสื่อสารและโทรศัพท 

 บริหารจัดการและควบคุมการใช การบํารุงรักษา
และซอมแซม แกไขระบบ คอมพิวเตอร อุปกรณ
ตอพวง และระบบเครือขายสื่อสาร 

 วางแผนและจัดทําระบบสํารองและกูคืนขอมูลทุก
ระบบ 



 แผนพัฒนาบุคคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๑๐  

หนาท่ีและความรับผิดชอบปจจุบัน หนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีเสนอแนะ 
 งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ

บํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
 จัดทํา ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานและ

กําหนดหลักสูตรเพ่ือใชอบรมเจาหนาท่ี ท่ี
เก่ียวของ 

 บริหารจัดการ ติดตาม ควบคุม กํากับดูแล 
และใหคําปรึกษา แกไขปญหาระบบ 

 ดูแลรักษาฐานขอมูลของระบบงานรวมถึง
รหัสตนฉบับ (Source Code Program) 

 งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนะการออกแบบ

โครงสรางขอมูลใหถูกตอง ตามหลักวิชาและ
ประสานงานการจัดทํารหัสมาตรฐานขอมูล การ
นําไปใชงานในระบบฐานขอมูล 

 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ
บํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

 จัดทํา ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานและกําหนด
หลักสูตรเพ่ือใชอบรมเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของ 

 บริหารจัดการ ติดตาม ควบคุม กํากับดูแล และ
ใหคําปรึกษา แกไขปญหาระบบ 

 ศึกษาวิเคราะหความตองการ ของหนวยงาน  
เพ่ือการออกแบบและ พัฒนาระบบสารสนเทศ 

 ประสานงานอยางใกลชิดและทํางานรวมกับ
หนวยงานภายนอกในการพัฒนาระบบ 

 จัดทํา ติดตั้ง ทดสอบ ดูแลบํารุงรักษา แกไข 
ปญหาและปรับปรุง ระบบสารสนเทศ โปรแกรม
ประยุกตตางๆ 

 ดูแลรักษาฐานขอมูลของระบบงานรวมถึงรหัส
ตนฉบับ (Source Code Program) 

 งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

กลุมยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 วิเคราะหและจัดทําคําของบประมาณดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ประเมินผลแผนแมบทและแผนปฏิบัติการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ประสานงานดานสารสนเทศและการสื่อสาร 

กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ศึกษา และวิเคราะหแนวโนมของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารและโปรแกรมประยุกต
ท่ีเหมาะสม มาใชงานสําหรับพัฒนา สค. 

 จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 วิเคราะหและจัดทําคําของบประมาณดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ประเมินผลแผนแมบทและแผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 เผยแพร และใหความรูเก่ียวกับการใชงานระบบ



 แผนพัฒนาบุคคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๑๑  

หนาท่ีและความรับผิดชอบปจจุบัน หนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีเสนอแนะ 
 คอมพิวเตอรและซอฟทแวร 

 ติดตามและรวบรวมแหลงความรู และจัดเก็บ
อยางเปนระบบเพ่ือเปนประโยชนในการคนควา
ของนักวิชาการ 

 ประสานงานดานสารสนเทศและการสื่อสาร กับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 จัดทําตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร 
 งานอ่ืนๆ ตามท่ีรับมอบหมายงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับ

มอบหมาย 
การบริหารจัดการในแตละกลุมงานของศูนยขอมูลและสารสนเทศ ควรมีความยืดหยุนเพ่ือให

บุคลากรสามารถทํางานทดแทนกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังสามารถชวยใหการดําเนินกิจกรรม/
โครงการดาน ICT รวมกันกับบุคลากรของกลุมงานอ่ืนๆ ภายใตการกํากับดูแลโดยตรงของหัวหนาศูนย
ขอมูลและสารสนเทศ ไดสะดวกยิ่งข้ึนและขจัดความรูสึกวาอยูสวนงานท่ีตางกัน ในกรณีท่ีมีโครงการสําคัญ
หรือเรงดวน 

การกําหนดรายละเอียดหนาท่ีความรับผิดชอบในระดับบุคคลในกลุมงานตางๆ เพ่ือชวยให
การศึกษาเรียนรูเชิงลึกในการดําเนินการดานเทคนิคไดสะดวกยิ่งข้ึน นอกจากนี้การกําหนดภาระงานใน
ระดับบุคคลยังชวยใหการประเมินภาระงานและการกําหนดอัตราบุคลากรท่ีเหมาะสมในการรับผิดชอบ
ภารกิจหลักของศูนยขอมูลและสารสนเทศ   

ศูนยขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตองกําหนดสมรรถนะ
หลัก (Core Competency) ของบุคลากรดาน ICT เพ่ิมเติมเพ่ือใหการดําเนินการดาน ICT ตางๆ ตาม
ภารกิจหลักของศูนยขอมูลและสารสนเทศ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 

(๑) ความสามารถดานการเรียนรูวิทยาการสมัยใหมไดดวยตัวเอง เนื่องจากความรูท่ี
เก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การเรียนรูอยาง
ตอเนื่องเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองจึงนับวามี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับบุคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ  

(๒) ความสามารถดานการสื่อสารและการถายทอดความรูในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
บุคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ ตองมีการติดตอสื่อสารและทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนท้ังในองคกรและภายนอก ดังนั้นทักษะการสื่อสารท่ีทําใหเกิดความเขาใจท่ี
ตรงกัน หรือการถายทอดความรูระหวางกันจึงเปนสมรรถนะท่ีสําคัญมาก 

(๓) ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ สามารถอานและพูดไดในระดับดีหรือดีมาก 
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศจําเปนตองมีการศึกษาคนควาหาความรูใหมๆ และ
แหลงความรูท่ีเก่ียวของสวนใหญเปนสื่อภาษาอังกฤษ นอกจากนี้การเรียนรูในเชิงลึก



 แผนพัฒนาบุคคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๑๒  

บางเรื่องอาจตองเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ ดังนั้นความสามารถในการ
สื่อสารและการรับรูในภาษาอังกฤษจึงเปนสมรรถนะท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

(๔) ความซ่ือสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี บุคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ ของ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทํางานเก่ียวของกับขอมูลท่ีมีระดับชั้น
ความลับและมีความสําคัญกับการตรวจสอบท่ีมีผลกระทบตอสังคมสูง ดังนั้นความ
ซ่ือสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาท่ีจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง   

๕.๒ อัตรากําลังบุคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ 
อัตรากําลังของศูนยขอมูลและสารสนเทศ ในสวนท่ีเก่ียวของกับบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประกอบดวย ๓ ตําแหนง คือ (๑) หัวหนาศูนยขอมูลและสารสนเทศ (๒) นักวิชาการ
คอมพิวเตอร และ (๓) เจาหนาท่ีหรือพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ท้ังนี้ไมรวมบุคลากรในสวนบริหารท่ัวไปท่ี
ประกอบดวยนักจัดการท่ัวไปและเจาพนักงานธุรการ 

จากแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สค.พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ นั้น มีการ
พัฒนาโครงการดาน ICT หลายโครงกา ประกอบดวย การพัฒนามาตรฐานขอมูล ระบบฐานขอมูล  
โครงสรางพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศ ดังนั้นศูนยขอมูลและสารสนเทศจําเปนตองมีการเตรียมบุคลากรใน
สวนของนักวิชาการคอมพิวเตอรและพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมเพ่ือเขามาสนับสนุนการ
ดําเนินการดานตางๆ  

ศูนยขอมูลและสารสนเทศ ควรคัดเลือกบุคลากรเพ่ิมเติมเพ่ือใหเพียงพอตอภารกิจของศูนย
ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๑ ในสวนของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจํานวน 
๑๑ อัตรา ประกอบดวย นักวิชาการคอมพิวเตอรจํานวน ๗ คน และเจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอรจํานวน ๔ คน ดังนั้นสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจําเปนตองจัดหานักวิชาการ
คอมพิวเตอรในสวนของมาตรฐานขอมูล ระบบฐานขอมูลและการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีจํานวนไม
นอยกวา ๔ คน สวนในของโครงสรางพ้ืนฐานนั้นตองมีบุคลากรไมนอยกวา ๓ คน   

จํานวนนักวิชาการคอมพิวเตอรและพนักงาน/เจาหนาท่ีเครื่องคอมพิวเตอรนั้นพิจารณาจาก
ปริมาณระบบงานสารสนเทศและภาระงานดาน ICT ท้ังหมด รวมท้ังใหบุคลากรสามารถทํางานทดแทนกัน
ไดเพ่ือปองกันปญหาหยุดชะงักหากมีบุคลากรดาน ICT คนใดคนหนึ่งไมสามารถปฏิบัติงานได 
  



 แผนพัฒนาบุคคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
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หนาท่ี: ๑๓  

ตารางท่ี  ๓ อัตราบุคลากรดาน ICT ท่ีเหมาะสมสําหรับศูนยขอมูลและสารสนเทศ ของ สค. ใน พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๖๑  

นักวิชาการคอมพิวเตอรท่ีมีอยูและท่ีมีแผนในการจัดหาเพ่ิมเติมนั้นตองมีคุณสมบัติเฉพาะบาง
ประการท่ีแตกตางกัน อยางไรก็ตามการคัดเลือกสามารถทํารวมกันไดแตอาจมีการกําหนดคุณสมบัติ
เพ่ิมเติมใหตรงกับภารกิจท่ีไดกําหนดไว โดยพิจารณาความเหมาะสมและคุณสมบัติของบุคลากรท่ีมีอยู 
ในแตละตําแหนงกอน แลวคอยดําเนินการจัดหาบุคลากรในสวนท่ีเหลือใหเปนไปตามอัตราท่ีกําหนดในแต
ละปดังตารางขางตน 

๕.๓ คุณสมบัติและความรับผิดชอบของบุคลากรสังกัดศูนยขอมูลและสารสนเทศ 

(๑) หัวหนาศูนยขอมูลและสารสนเทศ  
 คุณสมบัติ 

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี โท หรือเอกในสาขาท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
จัดการหรือสาขาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศตามท่ีกําหนดในสวน
ของสายงานบริหารหรือสายงานวิชาการคอมพิวเตอร 

- มีประสบการณบริหารงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอย ๕ ป 
- มีวิสัยทัศน 
- มีความเปนผูนํา 
- อาน ฟง พูด และเขียนภาษาอังกฤษไดดี 

 ความรับผิดชอบ 
- กํากับ ควบคุม ดูแล บริหารและสั่งการงานของศูนยขอมูลและสารสนเทศ  
- กํากับ ควบคุมดูแลและบริหารการใชเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกร 

 
จํานวน
บุคลากร 

จํานวน
บุคลากรท่ี
เหมาะสม 

จํานวนบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

หัวหนา ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ฝายบริหารท่ัวไป ๒ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
กลุมยุทธศาสตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ 

กลุมระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

๑ ๓ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ 

กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ๑ ๔ ๑ ๑ ๑ ๐ ๐ 
รวม ๗ ๑๓ ๑ ๒ ๑ ๑ ๑ 
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หนาท่ี: ๑๔  

- นําองคกรใหมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและตอบสนอง
ตอนโยบายขององคกร 

- จัดหางบประมาณสําหรับการดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

- สรางความสัมพันธท่ีดีกับผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการผลักดัน
เทคโนดลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

(๒) นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 คุณสมบัติ 

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือโท ในสาขาท่ีกําหนดในคุณสมบัติของบุคลากร
ในสายงานวิชาการคอมพิวเตอร  

- มีความรูและชํานาญทางดานระบบปฏิบัติการ  
- มีความรูและชํานาญทางดานการสราง พัฒนาเว็บ และซอฟตแวรท่ีเก่ียวกับ

เว็บไซต 
- มีความรูและชํานาญในการใชภาษาคอมพิวเตอรในการพัฒนาระบบงาน 
- มีความรูและชํานาญทางดานคอมพิวเตอรและอุปกรณเชื่อมตอแบบตางๆ  
- มีความรูและชํานาญทางดานระบบสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอร  routing และ 

routed protocol เชน TCP/IP, RIP OSPF เปนตน 
- มีความรูและชํานาญทางดานอุปกรณเครือขายสื่อสารขอมูล  
- มีความรูและชํานาญทางดานการปองกันการบุกรุกและรักษาความปลอดภัย

ของขอมูล 
 ความรับผิดชอบ 

- ตามภารกิจของกลุมงาน 
- ปฏิบัติตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

(๓) เจาพนักงาน/เจาหนาท่ีเครื่องคอมพิวเตอร 
 คุณสมบัติ 

- เปนพนักงานคอมพิวเตอรสนับสนุนการใชงานคอมพิวเตอร 
- วุฒิการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา  หรือ 
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาท่ีกําหนดในคุณสมบัติของบุคลากรในสาย

งานวิชาการคอมพิวเตอร  
- มีความสามารถในการประกอบ ตรวจสอบ และซอมเครื่องคอมพิวเตอร

เบื้องตน 
- มีประสบการณในการซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณพวงตอ 

 ความรับผิดชอบ 
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หนาท่ี: ๑๕  

- ตรวจสอบ ซอมบํารุง  แกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับเครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคลท้ังในสวนฮารดแวรและซอฟตแวร 

- ติดตั้งโปรแกรมตางๆ สําหรับการใชงานท่ัวไป 

๕.๔ แนวทางการพัฒนาบุคลากรศูนยขอมูลและสารสนเทศ   
การพัฒนาบุคลากรศูนยขอมูลและสารสนเทศ เปนการพัฒนาบุคลากรเดิมของศูนยขอมูลและ

สารสนเทศ โดยมีรูปแบบท่ีหลากหลายตามความเหมาะสม 
 การกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ จัดทําเปนแผนแมบทการพัฒนาบุคลากร ๕ ป 
สําหรับการพัฒนาความสามารถบนหลัก Competency based development ของ
สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดไวจํานวน ๕ ดาน ซ่ึงประกอบดวย การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(achievement motivation) บริการท่ีดี (service mind) การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ (Expertise) จริยธรรม (integrity) และ ความรวมแรงรวมใจ (teamwork) 
อยางตอเนื่องเปนระบบและครบถวน  

 การฝกอบรมในหลักสูตรระยะสั้นอยางตอเนื่อง เปนการชวยเสริมสรางศักยภาพของ
บุคลากร เพ่ือใหบุคลากรไดเรียนและปรับความรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเพ่ิมความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานตามความตองการไดใน
ชวงเวลาสั้นๆ และยังเปนการสรางโอกาสใหบุคลากรขององคกรมีโอกาสไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับบุคลากรในสายงานท่ีเก่ียวของกันจากหนวยงานภายนอกอ่ืนๆ อยางนอย ๑ 
หลักสูตรตอปตอคน ไมรวมหลักสูตรการใชงานระบบท่ีจัดโดยผูพัฒนาระบบเปนผูอบรมให 

 การใหทุนการศึกษาสําหรับบุคลากรภายในและภายนอกในระดับปริญญาโทในสาขาท่ี
เก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรและยังเปน
การรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใหอยูกับองคกรในระยะยาว 

 การฝกอบรมดูงานดานสารสนเทศ เพ่ือเปนการปรับวิสัยทัศนและเรียนรู เ ก่ียวกับ
ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับกลางและสูง และบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การฝกอบรมดูงานหนวยงานในประเทศท่ีมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย
และประสบความสําเร็จในการดําเนินการท้ังในสวนของหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือเรียนรูรูปแบบและแนวคิดในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา
องคกร เพ่ือประยุกตใชกับสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

- การฝกอบรมดูงานหนวยงานท่ีใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกาวหนาในการ
พัฒนาองคกรในประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน องคกรในประเทศสหรัฐอเมริกา กลุม
ประเทศยุโรป ญี่ปุน เกาหลีใตและสิงคโปร เปนตน เพ่ือปรับมุมมองและสราง
วิสัยทัศนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองคกรใหมีความ
ทันสมัย 
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หนาท่ี: ๑๖  

 การสรางบรรยากาศเพ่ือสงเสริมเรียนรูรวมกันภายในศูนยขอมูลและสารสนเทศ 

๕.๕ การบริหารจัดการบุคลากรดานสารสนเทศ 
การบริหารจัดการบุคลากรดานสารสนเทศ โดยใหเปนไปตามโครงสรางในรูปแบบ balanced 

metric เพ่ือใหมีลักษณะโครงสรางท่ียืดหยุนท่ีสามารถจัดสรรบุคลากรจากกลุมงานหนึ่งไปสนับสนุนกลุม
งานอ่ืนไดตามความเหมาะสมเม่ือมีงานเรงดวน นอกจากนี้การดําเนินการของบุคลากรบางสวนยัง
จําเปนตองมีการดําเนินการในลักษณะการปรับเปลี่ยนกลุมงาน ตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนและสามารถ
ทํางานทดแทนระหวางกันได  

การบริหารจัดการบุคลากรดานสารสนเทศควรมีการดําเนินการดังนี้ 
 การกําหนดภาระหนาท่ีรับผิดชอบ โดยกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบหลักในรูปแบบ

หนาท่ีประจําและความรับผิดชอบในสวนของการใหการสนับสนุนในการดําเนินการ โดยมี
การกําหนดภาระงานท่ีชัดเจนและจําเปนตองมีปริมาณภาระงานท่ีรับผิดชอบท่ีใกลเคียง
กันในตําแหนงงานเดียวกัน (ดังแสดงตัวอยางในภาคผนวก ข.) 

 การสรางระบบติดตามและประเมินผลของบุคลากร สามารถตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินการไดในรูปแบบการประเมิน ๓๖๐ องศา เพ่ือความโปรงใสและใหการดําเนินการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 การสรางความภาคภูมิใจในหนาท่ีการงานท่ีไดรับมอบงาน 
 การสนับสนุนใหบุคลากรมีความรูสึกท่ีม่ันคงและกาวหนาในการงาน 
 การกําหนดสวัสดิการท่ีเหมาะสมแกบุคลากรเพ่ิมเติม เชน คาตอบแทนพิเศษสําหรับ

ภารกิจท่ีเพ่ิมเติมนอกเหนือจากขอบเขตความรับผิดชอบ สวัสดิการในการรักษาพยาบาล 
เปนตน 

 การสรางสิ่งจูงใจและการลงโทษ อัตราคาตอบแทนในตําแหนงงานสายวิชาการ
คอมพิวเตอรของหนวยงานรัฐนั้นคอนขางต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับภาระหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
และต่ํากวาคาตอบแทนของหนวยงานเอกชน จึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหหนวยงานรัฐขาด
แคลนบุคลากรในสายงานวิชาการคอมพิวเตอรและไมสามารถรักษาบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถไวได ดังนั้นการสรางสิ่งจูงใจจึงเปนสิ่งจําเปนในการดึงดูดและรักษาบุคลากร
ใหอยูกับสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในระยะยาว เชน 

- การกําหนดเงินเดือนในอัตราพิเศษสําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีตัวคูณระหวาง ๑.๓ – ๑.๗ กับอัตราเงินเดือนปกติสําหรับ
บุคลากรดาน ICT เชนเดียวกับท่ีหนวยงานรัฐหลายๆ แหงไดดําเนินการแลว
เพ่ือสรางแรงจูงใจในการคัดเลือกและรักษาบุคลากรขององคกรไว 

- การใหเงินรางวัลพิเศษในกรณีท่ีบุคลากรมีผลงานยอดเยี่ยมในการปฏิบัติ
หนาท่ีตลอดท้ังปหรือสนับสนุนภารกิจพิเศษท่ีไมไดคาตอบแทน 

- ทุนการศึกษาตอหรือทุนสําหรับทัศนศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เชน ทุนการศึกษาภายในประเทศหรือตางประเทศ ทุนสนับสนุนบางสวน



 แผนพัฒนาบุคคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๑๗  

สําหรับการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนหรือทุนสําหรับการศึกษาดูงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การใหรางวัลยกยองชมเชย เชน ประกาศนียบัตร โลรางวัล เปนตนเพ่ือเปน
กําลังใจใหกับบุคลากรท่ีใชความรูความสามารถในการพัฒนาองคกรอยาง
เต็มความสามารถ  

ท้ังนี้อัตราเงินเดือน ทุนการศึกษา การใหรางวัลและการตอบแทนนั้นตองอยูภายใตระเบียบ
การบริหารจัดการบุคคลของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และตองสรางความเขาใจกับสวน
ตางๆ ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวดวย เพ่ือไมใหบุคลากรในสวนงานอ่ืนรูสึกความ
แตกตางกับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การกําหนดมาตรการลงโทษอยางเปนทางการเปนสิ่งจําเปน ดังนั้นสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว ตองมีการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนบทลงโทษท่ีเปนลายลักษณอักษร
เพ่ือเพ่ิมความรอบคอบ ระมัดระวัง และสรางวินัยในการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถแกบุคลากรทางสายวิชาการคอมพิวเตอร เนื่องจากในปจจุบันปญหาตางๆท่ีเกิดจากความ
ผิดพลาดของระบบงานสารสนเทศสามารถสงผลท่ีกอใหเกิดความเสียหายกับองคกรไดและยังมีประเด็นของ
กฎหมายเขามาเก่ียวของ 

ในสวนนี้จึงสามารถสรุปไดวาการบริหารจัดการบุคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ ตอง
ใหบุคลากรมีอิสระในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมโดยใชการประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของงาน
นอกจากนี้ยังจําเปนตองมีคาตอบแทนท่ีจูงใจท้ังในรูปแบบของตัวเงินและไมใชตัวเงิน อีกท้ังยังตองมีการให
รางวัลตอบแทนเพ่ือเปนสิ่งจูงใจและการลงโทษเพ่ือใหเกิดความรอบครอบในการปฏิบัติหนาท่ี 

๖. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 

๗. การประเมินผล 
 ตัวชี้วัดผลผลิต 

- คุณวุฒิและความสามารถของบุคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ  
- จํานวนระบบงานสารสนเทศท่ีสามารถรองรับภารกิจตางๆ ไดตรงกับความตองการ

ของผูใชท้ังในสวนของหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 
- ความเร็วในการตอบสนองและใหบริการเปนท่ีพึงพอใจของผูใชบริการและหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของมากข้ึน 
- ปริมาณความผิดพลาดในการดําเนินการของศูนยขอมูลและสารสนเทศลดลง 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ 
- ความพึงพอใจของหนวยงานภายในท่ีมีตอระบบสารสนเทศของสํานักงานกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว 



 แผนพัฒนาบุคคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๑๘  

- ความพึงพอใจของหนวยงานภายในท่ีมีตอการใหบริการของศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ  

- ระยะเวลาในการใหบริการขอมูลกับหนวยงานภายนอก ภายในและการใหบริการ
ประชาชน 

  



 แผนพัฒนาบุคคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๑๙  

 

ภาคผนวก 
 

 



แผนพัฒนาบุคคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๒๐  

แนวทางการพัฒนาความสามารถบุคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ 

เพ่ือใหแนวทางการพัฒนาความสามารถ (Competency) ของบุคลากรของศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
แนวทางการพัฒนาความสามารถท่ีทางสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดไวจํานวน ๕ ดาน ซ่ึงประกอบดวย  

 การมุงผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation) 
 บริการท่ีดี (service mind) 
 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
 จริยธรรม (integrity) 
 ความรวมแรงรวมใจ (teamwork) 

การพัฒนาบุคลากรศูนยขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงไดมี
แนวทางกาพัฒนาความสามารถ (Competency) ของบุคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ ดังตอไปนี้ 

 

ความสามารถ  แนวทางในการพัฒนา 
การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(achievement 
motivation) 

การกําหนดการประเมินบุคลากรจากผลลัพธและคุณภาพของงานท่ี
รับผิดชอบท่ีมีท้ังการใหรางวัลตอบแทนและการลงโทษ 
กําหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Carrier path) ท่ีชัดเจน 
การสรางความคิดเก่ียวกับโอกาสและความทาทายในการทํางาน 

บริการท่ีดี (service 
mind) 

การสรางจิตสํานึกใหตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติหนาท่ีและการ
ใหบริการตอสังคมของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
การสนับสนุนและยกยองหนวยงานหรือบุคลากรท่ีมีจิตบริการเปนท่ียอมรับ
ของสาธารณและสรางชื่อเสียงใหกับองคกร 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ (Expertise) 
 

การสนับสนุนและใหโอกาสในการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรอยางตอเนื่อง เชน 

- การเรียนรูจากเพ่ือนรวมงานและผูเชี่ยวชาญผานรูปแบบการ
ทํางานเปนทีมในแตละกลุมงาน  

- การเรียนรูจากการปฏิบัติหนาท่ีและสิ่งแวดลอมรอบตัว 
- การฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง

ลึกท่ีเก่ียวของกับภารกิจและหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบ 
จริยธรรม (integrity) การสงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกท่ีดีทางดานจริยธรรม รวมท้ัง

ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) 
- การยกยองบุคลากรท่ีมีจริยธรรมใหเปนแบบอยาง 
- การจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการสรางจิตสํานึกและความ

รับผิดชอบตอสังคมท่ีเก่ียวของกับหนาท่ี 



แผนพัฒนาบุคคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
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หนาท่ี: ๒๑  

ความสามารถ  แนวทางในการพัฒนา 
- ความรับผิดชอบของบุคลากรดานไอซีทีกับผลกระทบดานจริยธรรม

และกฎหมายจากการปฏิบัติงาน 
- การฝกอบรมในเรื่องกฎหมายและจริยธรรมดานไอซีที 

ความรวมแรงรวมใจ 
(teamwork) 

- การสงเสริมการทํางานในรูปแบบของกลุมงานท่ีใหบุคลากรในแต
ละกลุมงานสามารถสนับสนุนหรือทํางานทดแทนกันไดในแตละ
กลุมงาน 

 

ในสวนของความสามารถในการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพนั้น สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว จําเปนตองมีการสงเสริมการเรียนรูผานการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและลด
ระยะเวลาในการเรียนรูดวยตนเอง โดยในแตละกลุมงานมีหลักสูตรในการเรียนรูท่ีแตกตางกันตามภารกิจ
และหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

รายชื่อหลักสูตรท่ีสนับสนุนการสรางศักยภาพและความสามารถของบุคลากรของศูนยขอมูล
และสารสนเทศ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในงานสาขา
วิชาชีพเปนดังนี้ 

 การบริหารจัดการ 

- Ethics and Law in IT 

- IT Audit 

- IT Project Management 

- IT Risk management 

- Strategic IT Planning 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

- Advanced Programming for Web Application Development  

- Introduction to CMMI® Version 1.2 

- Introduction to Software Architecture 

- Object-Oriented Concept 

- Object-Oriented Software Development with UML 

- Programming for Web Application Development 

- Programming  Language with PHP 

- Programming  Language with JAVA 



แผนพัฒนาบุคคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๒๒  

- Software Architecture 

- Software Testing 

- UNIX System Administration 

 การจัดการขอมูล 

- Advanced XML Development 

- Data Mining technique 

- Data Warehouse Design  

- Database Design and SQL 

- Fundamentals of XML 

- Relational Database Management System 

 ระบบเครือขาย 

- Implementing Wireless LAN technology 

- Internetworking using CISCO 

- Network Administration and Tools 

- TCP/IP Internetworking 

- Troubleshooting TCP/IP Internetworking 

- การจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตาม พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 การรักษาความปลอดภัย 

- Data Security 

- Introduction to ISO/IEC 27001 

- ITIL Service Support Overview 

- Network & Internet Security 

- Wireless LAN security 

 การใหบริการ 

- Application Troubleshooting 

- PC Cloning and Data Backup 



แผนพัฒนาบุคคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนาท่ี: ๒๓  

- PC Maintenance and Troubleshooting 

 

หัวหนาศูนยขอมูลและสารสนเทศ   
ในฐานะผูบริหารศูนยขอมูลและสารสนเทศ จะไดรับการพัฒนาศักยภาพผานการฝกอบรมใน

หลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉลี่ยอยางนอยปละ ๒ ครั้งใน
หลักสูตร ดังตอไปนี้ 

 IT Audit 

 IT for Management 

 IT Policy 

 IT Project Management 

 IT Risk management 

 ITIL Service Support Overview 

 Strategic IT Planning 
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