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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการบริหารของ

กระทรวง ในการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหาร
ราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวง 

 
วิสัยทัศน์ของสํานักงานปลัดกระทรวง 

 
เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม บนพื้นฐาน

คุณธรรม นําสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
 

พันธกิจของสํานักงานปลัดกระทรวง 
 

1. ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างย่ังยืน 

2. ปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม 
3. นํามิติทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสังคม ส่งเสริมอุตสาหกรรม

ทางวัฒนธรรม 
4. บริหารจัดการองค์ความรู้และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลก 

 
บทบาทหน้าท่ีของสํานักงานปลัดกระทรวง 

1. จัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันเป็นแผนแม่บทของกระทรวง ตามนโยบายของกระทรวง 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรี ประสานแผนปฏิบัติงานและเสนอแนะนโยบายใน
การต้ังและจัดสรรงบประมาณประจําปี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

2. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง 
3. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง 
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ตลอดจนผลงานของกระทรวง 
5. กํากับ เร่งรัด ติดตามและประเมนผล รวมทั้งการประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน

สังกัดกระทรวง 
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์กลางข้อมูล เพื่อสนับสนุน

การบริหารงานของกระทรวง ให้บริการค้นคว้าแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน 
7. ดําเนินการเกี่ยวกับงานความร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้านวัฒนธรรม 
8. ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และประสานให้เกิดเครือข่าย

ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนทุกส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนา
สังคมร่วมกัน รวมถึงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
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9. ดําเนินการและส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. 2551 

10. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

11. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง หรือ
ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
ภาพรวมโครงสร้างการบริหารสาํนักงานปลัดกระทรวง 
 

 
รูปที่ 1.1 ภาพรวมโครงสร้างการบรหิารของสํานักงานปลัดกระทรวง 

 
การแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
 
(ก) ราชการบริหารส่วนกลาง 

1. กองกลาง 
2. กองกฎหมาย 
3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
5. สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
6. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
7. สํานักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
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(ข) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
1. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

 
นอกจากน้ี ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ยังมีกลุ่มงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง 

ประกอบด้วย 
 
1. กลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวง โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวง ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 
(ก) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกะรทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(ข) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(ค) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และ

หน่วยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

3. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการ และขับเคลื่อนแผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง โดยมีบทบาท
หน้าที่ ดังน้ี 
(ก) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ

ของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อปลัดกระทรวง 

(ข) ประสานงาน เร่งรัด และกํากับให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 



4 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) 
สํานักงานปลัดกระทรวง (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 

 

(ค) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(ง) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(จ) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการตาม (ค) และ (ง) และร่วมมือในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

(ฉ) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
สําหรับการแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 
 
1. กองกลาง 

บทบาทหน้าที่ 
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ และงานช่วยอํานวยการของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และ

ยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงาน วางแผนกําลังคน และบริหารงานบุคคลของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(ง) ดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(จ) ดําเนินการสนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภูมิภาค 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

2. กองกฎหมาย 
บทบาทหน้าที่ 
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้เหมาะสมกับ
สภาพสังคมและสอดคล้องกับพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศ ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และเป็นกลไกในการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

(ข) สอบสวนข้อเท็จจริง วินิจฉัย ให้คําปรึกษา แนะนํา และช้ีแจงข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติใน
การบังคับใช้กฎหมายของกระทรวง รวมทั้งประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีคํา
วินิจฉัยเป็นที่สุด 
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(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งาน
คดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(ง) ดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ตามกฎหมายของข้าราชการและลูกจ้าง 
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง และที่อยู่ในอํานาจของสํานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวง 

(จ) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านกฎหมาย และให้คําปรึกษา แนะนําด้านกฎหมายแก่กระทรวง 
ส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน 

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
บทบาทหน้าที่ 
(ก) จัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง ให้

สอดคล้องกับมาตรฐานกลาง และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
(ข) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําหรือฝึกอบรมการใช้

คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวง 
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

4. สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
บทบาทหน้าที่ 
(ก) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะนโยบาย และจัดทําแผนความร่วมมือในการเผยแพร่ 

และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายวัฒนธรรม และนโยบาย
ต่างประเทศของชาติ 

(ข) บริหารจัดการและประสานการดําเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาความสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรมกับประเทศต่างๆ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(ค) ประสานงานและดําเนินงานความร่วมมือในการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศในระดับประชาชน องค์กร และรัฐ ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี 

(ง) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน รวมทั้งเครือข่าย
วัฒนธรรมในต่างประเทศในการดําเนินงานวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 

(จ) ระดมทรัพยากรจากต่างประเทศเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดําเนินงานวัฒนธรรม
ของไทย 

(ฉ) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสารวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
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(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
5. สํานักตรวจและประเมินผล 

บทบาทหน้าที่ 
(ก) จัดทําแผนการตรวจราชการประจําปีของกระทรวง 
(ข) ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวง 
(ค) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เพื่อให้เป็นไปตาม

แผนงานหรือโครงการ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และข้ันตอนที่กําหนด 
(ง) ประเมินผลแผนงานหรือโครงการในการตรวจราชการ และจัดทํารายงานประจําไตรมาสและ

ประจําปี รวมทั้งติดตามการนําข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 
(จ) ติดตามและตรวจสอบการใช้ทรัพยากร เพื่อให้มีการจัดสรร การเกลี่ย และประสานระหว่าง

ส่วนราชการให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์ 
(ฉ) ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามภารกิจของส่วนราชการ 
(ช) รับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวง รวมทั้ง

ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดําเนินการสืบสวนและ
สอบสวน 

(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
6. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

บทบาทหน้าที่ 
(ก) แปลงนโยบายระดับชาติ ระดับกระทรวง เป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวง 
(ข) จัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ประสานนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

นโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัด 

(ค) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทําข้อมูลในการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนงานโครงการ รวมทั้ง
จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานของกระทรวง 

(ง) ติดตามและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 

(จ) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและการปฏิบัติราชการของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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7. สํานักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
บทบาทหน้าที่ 
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม เพื่อให้ทราบสภาวะหรือ

ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม และพยากรณ์แนวโน้มของการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม เผยแพร่
หรือแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้ทราบ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดข้ึน 

(ข) จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึงกําหนดและเสนอแนวทางการควบคุมการเบี่ยงเบน
ทางวัฒนธรรม เพื่อการสร้างและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางวัฒนธรรม 

(ค) ศึกษา กําหนด และพัฒนามาตรฐาน รวมถึงตัวช้ีวัดทางวัฒนธรรม เพื่อการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

(ง) ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและให้ข้อมูลมาตรฐานทางวัฒนธรรมแก่หน่วยงาน องค์กร
เครือข่าย และบุคลากรภาครัฐ และภาคประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นศูนย์บริการในการ
จัดระบบและเผยแพร่ข้อมูลมาตรฐานทางวัฒนธรรม 

(จ) ศึกษา กําหนด และพัฒนาระบบการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อทุกประเภท 
(ฉ) เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และวิเคราะห์ เพื่อกํากับและประสานงานให้เกิดความเหมาะสมตาม

ระดับของสื่อทุกประเภท 
(ช) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อวัฒนธรรมและสังคมไทย 
(ซ) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังทาง

วัฒนธรรม รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนร่วมกัน โดยส่งเสริมและสนับสนุน
หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันดําเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้เกิดเครือข่าย
และความเข้มแข็งทั้งระบบ 

(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 

(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
8. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

บทบาทหน้าที่ 
(ก) ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้ ง

ดําเนินการประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในเขต
พื้นที่จังหวัด 

(ข) ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในเขต
พื้นที่จังหวัด 

(ค) ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม โดยประสานงานหรือร่วมมือ
กับหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

(ง) จัดทําแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด 
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(จ) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรม
อําเภอ และสภาวัฒนธรรมตําบล รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนที่ดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด 

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
การจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

สืบเน่ืองจาก กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2547-2549) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) พร้อมทั้งดําเนินการตามแผนฯที่กําหนดไว้ อีกทั้งตอบ 
สนองนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศไทย แต่เน่ืองจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 สิ้นสุดลง 
ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายตามสถานการณ์ด้านการบริหารประเทศ และมีความต้องการเร่งรัดให้
เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริการภาครัฐ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
เครื่องมือในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

 
ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นต้องทบทวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงาน

ต่างๆในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวง 
เพื่อให้เกิดการศึกษาวิเคราะห์ข้อควรปรับปรุงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนความ
ต้องการประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT Road Map) ของกระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดทําแผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการ
รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศด้านวัฒนธรรมของประเทศ รองรับการเช่ือมโยงร่วมกับ
หน่วยงานอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อ
การใช้งาน การพัฒนาองค์ความรู้ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค และสถาบันการศึกษาในสังกัด ผลักดันให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ด้านงานวัฒนธรรมที่ย่ังยืน สามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง มีมาตรฐาน ตลอดจนมีความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยการจัดทําแผนแม่บทฯ ฉบับน้ี จะประกอบด้วย 

 
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) ของกระทรวง

วัฒนธรรม  
2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) ของหน่วยงาน

ภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ดังน้ี 
2.1 สํานักงานรัฐมนตรี 
2.2 สํานักงานปลัดกระทรวง (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 
2.3 กรมการศาสนา 
2.4 กรมศิลปากร (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 
2.5 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 



 

 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) 

สํานักงานปลัดกระทรวง (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 
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2.6 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
2.7 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) 
2.8 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
2.9 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
2.10 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

 
แนวทางการดําเนินงาน 

 
การจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) ของ

กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 
 
1. การรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ประกอบด้วย 

1.1 ประชุมหารือร่วมกับคณะทํางานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง
วัฒนธรรม เพื่อกําหนดแผนงานตลอดระยะเวลาโครงการฯ แนวทางการจัดประชุมและการ
จัดทําแผนแม่บทฯ 

1.2 ประชุมเปิดโครงการ (Kick off) นําเสนอผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และภาพรวมแนวทางการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ฉบับที่ 3 ของกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

1.3 ศึกษาร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 
2557-2561) และกรอบนโยบาย ICT 2020 

1.4 ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนภาพรวมโครงสร้างการบริหารของกระทรวงวัฒนธรรม 
และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

1.5 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในสภาพปัจจุบัน (Existing System) ของกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  

1.6 สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานภายใต้สังกัด เพื่อรับทราบ
นโยบาย ภาพรวมความต้องการใช้งาน โครงการต่างๆ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน 

1.7 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้แทนหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อ
รับทราบภาพรวมความต้องการใช้งาน โครงการต่างๆ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน 

1.8 จัดทํารายงานสรุปสถานภาพปัจจุบัน (Existing System) ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภายใต้สังกัด 

 
2. การจัดทําร่างแผนแม่บท และร่างบทสรุปผู้บริหาร ประกอบด้วย 

2.1 จัดทําร่างบทสรุปผู้บริหาร 
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2.2 จัดทําร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) ของ
กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละฉบับ
ประกอบด้วย 
2.2.1 บทนํา 
2.2.2 กรอบแนวคิดและหลักการ 
2.2.3 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (SWOT Analysis) 
2.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้าน ICT ของกระทรวงวัฒนธรรม 
 ตัวช้ีวัดความสาํเร็จ 
 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ภาพรวมแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 

(พ.ศ. 2559-2563) กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงวัฒนธรรม กับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2.2.5 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล 
ประกอบด้วย 
 โครงสร้างการบริหารจัดการตามแนวทางของร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของประเทศไทย 
 กระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 การติดตามประเมินผลตามตัวช้ีวัดความสําเร็จในแต่ละมิติและระดับ 

2.2.6 การติดตามประเมินผล 
2.2.7 สรุปยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/งบประมาณ ที่มีความสอดคล้องกบั 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) ของกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภายใต้
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  

4. การจัดทําบทสรุปผู้บริหาร และแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย 
4.1 จัดทําบทสรุปผู้บริหารฉบับสมบูรณ์ 
4.2 ปรับปรุงร่างแผนแม่บทฯ ตามความคิดเห็นของที่ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อจัดทําแผน

แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) ของกระทรวง
วัฒนธรรมและหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ฉบับสมบูรณ์ 

 
ภาพรวมโครงสร้างแผนแม่บท ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน ตลอดจน

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง จะได้กล่าวอย่างละเอียดในบทต่อไป 
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บทท่ี 2 
กรอบแนวคิดและหลักการ 

 
กรอบแนวคิดและหลักการในการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 

(พ.ศ. 2559-2563) ของกระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวง มีการศึกษาทิศทางการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปพอสังเขป) เพื่อตอบสนองหรือสอดรับ
การพัฒนาที่เป็นเอกภาพในระดับชาติและระดับกระทรวง ประกอบด้วย 

 

 ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ประเทศไทย

(ICT2020) 
 ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 3 ประเทศไทย (พ.ศ. 2557-2561) 
 ร่างนโยบาย แนวทาง และจุดเน้นการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม 

 
ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 
วิสัยทัศน์ : “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand” โดย Digital Thailand หมายถึง ประเทศไทย

สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน 

 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างย่ังยืน สอดคล้องกับการทาํ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เน่ืองจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังน้ัน จึงต้องภูมิทัศน์
ดิจิทัลออกเป็น 4 ระยะ คือ 

 
 ระยะที่ 1 (1 ปี 6 เดือน) : Digital Foundation ประเทศไทยลงทุนและสร้างฐานรากในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 ระยะที่ 2 (4 ปี) : Digital Thailand Inclusion ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ 
 ระยะที่ 3 (10 ปี) : Full Transformation ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Digital Thailand ที่

ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ (Digital Thailand Fully 
Transformed) 

 ระยะที่ 4 (10-20 ปี) : Global Digital Leadership ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างย่ังยืน 

 
ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ทีก่ําหนด ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
 

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา โดยกําหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วเพียงพอกับความต้องการ และให้มีราคา
ค่าบริการท่ีไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป นอกจากน้ี ในระยะยาว โครงสร้าง
พื้นฐานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์จะกลายเป็นสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน เช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟ้า นํ้าประปา ที่
สามารถรองรับการเช่ือมต่อของทุกคน และทุกสรรพสิ่ง 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทนุการผลติ
สินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหมใ่น
ระยะยาว นอกจากน้ี ยุทธศาสตร์ยังมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศสําหรับธุรกิจดิจิทัล เพื่อเสริมความสามารถใน
การแข่งขันของภาคธุรกิจไทย ที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทยอย่างย่ังยืน
ในอนาคต 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

มุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถ่ินในรูปแบบดิจิทัล ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
นําไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 

มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจํากัด
ทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา นําไปสู่การหลอมรวมการทํางานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากน้ี 
รัฐบาลอัจฉริยะในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจ การบริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของภาครัฐ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 

ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรวัยทํางานทุกสาขาอาชีพ ทั้งในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ให้มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการพัฒนา
บุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในระดับ
มาตรฐานสากล เพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์และจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
มุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์สากล เพื่ออํานวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและทํา
ธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเช่ือมั่น และคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้งานที่เพิ่มข้ึนในอนาคต 
 
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020) 

 

ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 จะมีการพัฒนาอย่างฉลาดการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
จะอยู่บนพื้นฐานของความรู้และปัญญา โดยให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคนในการมีส่วนร่วมกระบวนการพัฒนา
อย่างเสมอภาค นําไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืนตามวิสัยทัศน์ (Smart Thailand 2020) ที่ระบุว่า 

 
“ICT เป็นพลังขับเคลื่อนสําคัญในการนําพาคนไทยสู่ความรูแ้ละปญัญา 

เศรษฐกจิไทยสูก่ารเติบโตอย่างย่ังยืนสังคมไทยสู่ความเสมอภาค” 
 
โดยมีเป้าหมายหลักของการพัฒนา ประกอบด้วย 
 

1. มีโครงสร้างพื้นฐาน ICT ความเร็วสูง (Broadband) ที่กระจายอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เสมือนการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานทั่วไป โดยให้ร้อยละ 
80 ของประชากรทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ภายในปี พ.ศ. 2558 และร้อยละ 95 ภายในปี พ.ศ. 2563 

2. มีทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศ สู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
มีความรอบรู้ เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน และเพิ่มการ
จ้างงานบุคลากร ICT (ICT Professional) เป็นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3 ของการจ้างงานทั้งหมด 

3. เพิ่มบทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรม ICT (โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) ต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT (รวมอุตสาหกรรม
ดิจิทัลคอนเทนต์) ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 

4. ยกระดับความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของประเทศไทย โดยให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
การพัฒนาสูงที่สุดร้อยละ 25 (Top quartile) ของ Networked Readiness Index 

5. เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม) 
โดยเกิดการจ้างงานแบบใหม่ๆ ที่เป็นการทํางานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

6. ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของ ICT ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา โดยประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของ ICT ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



14 
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ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) 
สํานักงานปลัดกระทรวง (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือการสื่อสารรูปแบบอื่นที่เป็น 

Broadband ให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึงและมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถ
รองรับความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ได้ 

2. พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการพัฒนา และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถและความ
เช่ียวชาญระดับมาตรฐานสากล  

3. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
นํารายได้เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิดการค้าเสรี และประชาคม
อาเซียน 

4. ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการประชาชน และธุรกิจทุก
ภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล 

5. พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต ให้สามารถพึ่งตนเองและ
แข่งขันได้ในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่ม
สัดส่วนภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม 

6. พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความเสมอภาค
ของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร และบริการสาธารณะสําหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
บริการพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้านการศึกษาและ
บริการสาธารณสุข ซึ่งมีมาตรการที่เน้นการเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ดังน้ี 
ข้อ 6.3 ส่งเสริมให้มีสื่อดิจิทัลที่สามารถใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิต และกระบวนการเรียนรู้

ของประชาชน โดยจัดสรรทรัพยากรการสื่อสารสําหรับโทรทัศน์เพื่อการศึกษา การ
พัฒนาสื่อดิจิทัลในภาษาท้องถ่ิน การแปลสื่อหรือหนังสือการจัดทําสื่อภาษามือสําหรับ 
ผู้พิการทางการได้ยิน พร้อมทั้งเร่งกําหนดมาตรฐานของประเทศ เรื่องรูปแบบของแฟ้ม
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการทํางานในรูปแบบอาสาสมัคร เพื่อสร้างสื่อที่
เหมาะสมกับชุมชน โดยใช้กลไกการทํางานของเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือใน
การทํางานร่วมกันของอาสาสมัคร 

ข้อ 6.5 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือสังคมเรียนรู้ออนไลน์ ที่สร้างสรรค์การจัดทําเว็บท่า สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายและการรวมกลุ่มทางสังคมที่เข้มแข็ง การสร้างเครอืข่ายการ
เรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา วัด ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเข้าถึงแหล่งความรู้หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กระตุ้นให้เกิดการเผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดวิชาการสมัยใหม่จากแนวความคิดหรือความรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน อันจะนําไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างต่อยอดถ่ายทอด
และบูรณาการความรู้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง
ตระหนักเข้าใจและเคารพในความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในประเทศ 
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ข้อ 6.6 เสริมสร้างความเช่ือมั่นและความมั่นคงปลอดภัยในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเร่งรัด
การจัดทํากฎหมายหรือกฎระเบียบที่จําเป็นต่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย 
รวมทั้งรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่
แล้ว และเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
หรือจัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความรอบรู้สารสนเทศ และรู้เท่าทัน
สื่อ เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันความเสี่ยงและอันตรายที่อาจมีในสังคมออนไลน์ ส่งเสริม
การใช้กลไกทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนหรือสังคมออนไลน์ในทางสร้างสรรค์ ตามแนวทาง
ของการกํากับดูแลตนเอง 

7. พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยภาพรวมจะเป็นประเด็นการใช้ระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ลดสัดส่วนการใช้กระดาษใน
หน่วยงานภาครัฐ และการออกข้อกําหนดการเพิ่มสัดส่วนการประชุมทางไกล และการทํางานจาก
ที่บ้านผ่านเครือข่าย ICT ทั้งในการทํางานภายในหน่วยงานรัฐ และการติดต่อธุรกิจระหว่างภาครัฐ
กับเอกชน รวมทั้งลงทุนระบบจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผสมผสานระบบนิเวศน์ ตลอดจนออกแบบและควบคุมระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือภัยธรรมชาติได้ 

 
ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับท่ี 3 ประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 

 
องค์ประกอบหลักของร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่3) ประเทศไทย

ระยะปี พ.ศ. 2557-2561 ประกอบด้วย 
 
วิสัยทัศน์ 
 

“พัฒนาสังคมอุดมปญัญาด้วย ICT เพื่อก้าวสูส่ังคมดิจิทลัอย่างย่ังยืน โดยทั่วถึง เท่าเทียม 
และมั่นคงปลอดภัยในทุกชุมชนและทอ้งถ่ิน” 

(Shape-up Smart Thailand toward Digital Society) 
 
คําอธิบายวิสัยทัศน์ 
 
“ภาครัฐและภาคเอกชนบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารอย่างฉลาด (Smart) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างพอเพียง ส่งเสริมให้ธุรกิจสดใส (Vibrant) เติบโตอย่างย่ังยืนด้วย
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่คุ้มค่า (Optimal) ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาทักษะทางสายอาชีพ ICT ให้
ทัดเทียมระดับความร่วมมือภูมิภาค สร้างโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมไปถึงชุมชนและท้องถ่ินมีส่วนร่วม
(Participatory) พร้อมเข้าสู่ประชาคมเพื่อความมั่งค่ังและมั่นคงของภูมิภาค มุ่งสู่สังคมดิจิทัล (Digital 
Society) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
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เป้าหมายหลักของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ทั้งหมดของ ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ฉบับที่3) ประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 ดังแสดงในรูปที่ 2.1 

 
รูปที่ 2.1 แผนภาพเป้าหมายหลักและผลลพัธ์ของการพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
1. พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICT เพื่อการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างพอเพียง

ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากบริการ ICT 
(Participatory People) 
 
คําอธิบายยุทธศาสตร์ที่ 1 
“ทุนมนุษย์ด้าน ICT มีขีดความสามารถในการเข้าถึงและรู้เท่าทันในการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพอย่างพอเพียง (Sufficient) ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม (Innovative) มี
ความเป็นมืออาชีพในสายงาน ICT (Professional) และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการ 
ICT ที่หลากหลายในสังคมยุคดิจิทัล (Participatory People)” 
 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง (Sufficient) และ
คุ้มค่า (Optimal Infrastructure) 
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คําอธิบายยุทธศาสตร์ที่ 2 
“โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าสู่ยุคการพัฒนาแบบพอเพียง
คุ้มค่าต่อการลงทุนและอัตราค่าบริการท่ีเหมาะสม (Optimal Infrastructure) พร้อมด้วยระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม (Security) กับความเป็นส่วนตัว (Privacy) และสิทธ์ิข้ันพื้นฐาน
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Right to access) ประกอบด้วยโครงข่ายความเร็วสูงเข้าสู่ทุกชุมชน
และท้องถ่ินโครงข่ายความเร็วสูง สําหรับภาคส่วนการพัฒนาที่สําคัญได้แก่ การศึกษา การ
สาธารณสุข การเกษตร บริการท่องเที่ยว แรงงาน และการประกอบธุรกิจเป็นสําคัญ พร้อมทั้งจัด
ให้มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ (Public WiFi) เพื่อบริการชุมชนในที่สาธารณะและย่าน
ธุรกิจที่เหมาะสม และการให้บริการในด้านความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ และมีโครงข่าย
เช่ือมโยงกับต่างประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอในการเป็นศูนย์กลางการเช่ือมต่อกับประเทศใน
อาเซียนสู่ประเทศเศรษฐกิจช้ันนําของโลก” 

 
3. ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถ่ินในแนวทาง

นวัตกรรมบริการ และมีความมั่นคงปลอดภัยทั้ งในระดับประเทศและภูมิภาค (Smart 
Government) 
 
คําอธิบายยุทธศาสตร์ที่ 3 
“บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐอยู่ภายใต้การดําเนินการของรัฐอย่างฉลาด (Smart 
Government) ที่ให้บริการแบบเปิด (Open) ไร้ตะเข็บรอยต่อระหว่างหน่วยงาน (Seamless) 
และอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจความต้องการของประชาชน (Anticipated) เน้นประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นที่ต้ัง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากชุมชนและท้องถ่ิน และความ
โปร่งใสในด้านข้อมูลข่าวสารและบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยระบบบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ” 

 
4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ให้เติบโตสดใส มีขีดความสามารถและศักยภาพใน

การแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับสากล โดยเฉพาะอุตสาหกรรม ICT เชิงสร้างสรรค์
และการใช้ ICT ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Vibrant Business) 
 
คําอธิบายยุทธศาสตร์ที่ 4 
“ภาคธุรกิจจะเติบโตสดใส (Vibrant Business) ด้วยพลังจากธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ในเชิง
สร้างสรรค์ (Creative) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green) รวมทั้งประยุกต์ใช้ ICT เพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพ (Productive) ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมที่จะเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในภาคส่วนของ SME ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่ทันสมัยและทันการณ์ และ
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาที่สําคัญ การบริการและอํานวยความสะดวกและการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม” 
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ร่างนโยบาย แนวทาง และจุดเน้นการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม 
 
(ร่าง) นโยบาย แนวทาง และจุดเน้นการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบการจัดทํา

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ 
โรจน์พจนรัตน์) ประกอบด้วย 

 
1. นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม 

 

ใช้นโยบาย แนวทาง และจุดเน้นการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม ตามอํานาจหน้าที่ ภารกิจ 
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านวัฒนธรรม ที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยยึดกรอบนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่เคยมอบไว้ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่เข้ารับ
ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 19 กระทรวง
วัฒนธรรม และตามที่ได้มอบไว้เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559 ดังน้ี 

 

1.1 กรอบนโยบาย จะดําเนินงานให้กระทรวงวัฒนธรรม เป็นองค์กรขับเคลื่อนประเทศชาติในมิติทาง
วัฒนธรรม 3 มิติ (มอบไว้เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557) ประกอบด้วย 
1.1.1 ปลูกฝัง ส่งเสริม พัฒนาสังคมไทย ให้เป็นสังคมที่มีความสงบสุข บนพื้นฐานค่านิยมแห่ง

ความเป็นไทย 12 ประการ (ตามนโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) 
1.1.2 สร้างความอยู่ดีมีสุข การกินดีอยู่ดี นํารายได้ที่ย่ังยืนสู่ครัวเรือน ท้องถ่ิน ประเทศชาติ จาก

การท่องเที่ยว สินค้า และบริการทางวัฒนธรรม และสินค้าจากภูมิปัญญาไทย 
1.1.3 สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของผู้คนในชาติ และสร้างสัมพันธ์อันดีกับนานาชาติ 

 

1.2 แนวทางการทํางาน 
1.2.1 สานต่องานเดิม โดยดําเนินงานตามกรอบนโยบายและแนวทางการการดําเนินงานใน

ปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559 ตามที่ได้มอบหมายไว้ให้แก่ผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 วันที่ 22 มกราคม 2558 วันที่ 
24 กันยายน 2558 และวันที่ 29 กันยายน 2558 

1.2.2 ริเริ่มงานใหม่ โดยให้ความสําคัญกับการดําเนินงานในลักษณะการบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ โดยยึดร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2558-2577) ร่างทิศทางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) และนโยบายรัฐบาล 
รวมทั้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 
2. จุดเน้นการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2560 

 

การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2560 มีจุดเน้นการดําเนินงานของกระทรวง
วัฒนธรรมที่สําคัญ ดังน้ี 
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2.1 การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการอนุรักษ์ พัฒนา และสืบสานมรดก
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 
2.1.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศา 

นุวงศ์ 
2.1.2 ดําเนินงานตามพระราชดําริ และส่งเสริมการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2.1.3 อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา และส่งเสริมการนําหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจําวัน 
2.1.4 อนุรักษ์ พัฒนา และสืบสาน มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ข้ึนทะเบียน ปกป้อง คุ้มครอง เผยแพร่ พัฒนา และสืบสานมรดกทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

2.2 การส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย 
2.2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ 
2.2.2 รณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยสู่

ประชาชน ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศทั่วโลก 3 ระดับ ได้แก่ 
(1) วิถีถ่ิน วิถีไทย เพื่อส่งเสริมความเป็นไทยให้ประชาชนชาวไทย มีจิตสํานึกและ

พฤติกรรมการนิยมความเป็นไทยในชีวิตประจําวันเพิ่มมากข้ึน เช่น ย้ิม ไหว้ สวัสดี 
ขอบคุณ ขอโทษ วินัย นํ้าใจ ไมตรี อาหาร พื้นบ้าน ประเพณี การแสดง และดนตรี
พื้นบ้าน ผ้า การแต่งกายพื้นบ้าน ภาษาไทย/ภาษาถ่ิน 

(2) วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย รวมถึงร่วมมือ เช่ือมโยง 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกร่วมของชาวอาเซียน อาทิ ประเพณี
ร่วมของอาเซียน เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง การแสดงอาเซียน เช่น หุ่น โขน  
(รามายณะ) หนังใหญ่ ผ้า การแต่งกาย อาหาร วรรณกรรม ภาษา กิจกรรมทาง
ศาสนา และภาพยนตร์ 

(3) มรดกไทย มรดกโลก เพื่อส่งเสริมความเป็นไทยสู่นานาประเทศทั่วโลก อาทิ มวยไทย 
อาหารไทย การแสดงโขนไทย ผ้า และการแต่งกายแบบไทย การข้ึนทะเบียนมรดก
โลกและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นวดแผนไทย สปาและสมุนไพรไทย ภาพยนตร์ โดย
รณรงค์ผ่านการจัดกิจกรรมทางสื่อต่างๆ 
 

2.3 การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
2.3.1 เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติและรัฐบาล 
2.3.2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชนและประขาชนทั่วไป โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 

ส่งเสริมการรู้ เท่าทันสื่อ การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดพื้นที่
สร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน 

2.3.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
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2.4 การพัฒนาและบริการการเรียนรู้และการวิจัยทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
2.4.1 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยาน

ประวัติศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ชุมชน
วัฒนธรรมต้นแบบ หอศิลป์ แหล่งเรียนรู้ทางศาสนา รถฉายภาพยนตร์เคลื่อนที่ พิพิธภัณฑ์
เคลื่อนที่ 

2.4.2 ผลิตสื่อเผยแพร่ บริการการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัยและน่าสนใจ รวมทั้ง
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชานชนทั่วไป 

2.4.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การจัดการความรู้ การ
นําผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน การแก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคมในมิติ
วัฒนธรรม 
 

2.5 การนําทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม มาต่อยอดและสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ 
2.5.1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
2.5.2 ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม 
2.5.3 พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
2.5.4 ส่งเสริมกิจกรรม ประเพณี หรือเทศกาลสําคัญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการสร้าง

รายได้จากทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
2.5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินทุกแขนง โดยยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปิน และปรับปรุง

สวัสดิการศิลปินแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อ
สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ศิลปิน 

2.5.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก้าวสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งสนับสนุน
การนําทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพ่ือสร้างสรรค์สังคม และเพิ่มรายได้ทาง
เศรษฐกิจ 
 

2.6 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม 
2.6.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม 
2.6.2 ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งระบบทุกกระบวนการ 

 
2.7 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 

2.7.1 ส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทสังคมของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

2.7.2 ส่งเสริมการใช้มิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในทุกด้าน 
 

2.8 การพัฒนาความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน และนําภาพลักษณ์ไทยสู่สากล 
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2.8.1 เช่ือมโยงและพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับสมาชิกอาเซียน และนานาชาติ ทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้ งนํามิ ติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้าง
สัมพันธไมตรีระหว่างสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ 

2.8.2 ผลิตสื่อเผยแพร่และส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ วัฒนธรรม 
และนําความเป็นไทยสู่สากล โดยดําเนินงานทั้งเชิงรับและเชิงรุก 
 

2.9 พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม 
2.9.1 พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานทาง

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
2.9.2 พัฒนาโครงสร้างองค์กรและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
2.9.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ และบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับภาคเครือข่าย

ทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสทิธิภาพ 
2.9.4 เสริมสร้างและพัฒนากลไกอื่นๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวัฒนธรรม อาทิ มาตรการภาษี 

มาตรการด้านงบประมาณและกองทุน มาตรการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร (CSR) ฯลฯ 

2.9.5 ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
(ร่าง) โครงการสําคัญ (Flagship Project) ตามนโยบาย แนวทาง และจุดเน้นการดําเนินงานของ

กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ที่ จุดเน้นการดําเนินงาน โครงการสําคัญ หน่วยงานรบัผิดชอบ 
พื้นที่/จังหวัด 
เป้าหมายหลัก

1 การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ และการ
อนุรักษ์ พัฒนา และสืบสาน
มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม 

(1) โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พ ร ะบ าทส ม เ ด็ จพ ร ะ
เจ้าอยู่หัวและพระบรม
วงศานุวงศ์ 

(2) โคร งการส่ ง เส ริ มการ
ดําเนินงานตามพระราช
ดําริ และการนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ 

(3) โครงการอุปถัมภ์คุ้มครอง
ศาสนา และส่งเสริมการ
นําหลักธรรมทางศาสนา
มาใช้ในชีวิตประจําวัน 

(4) โครงการอนุรักษ์ พัฒนา

ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
ศน./ศก./สวธ. 
 
 
 
 
ศน./ศคธ. 
 
 
 
ทุกหน่วยงาน 
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ที่ จุดเน้นการดําเนินงาน โครงการสําคัญ หน่วยงานรบัผิดชอบ 
พื้นที่/จังหวัด 
เป้าหมายหลัก

และสืบสานมรดกทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

2 การส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและ
ความเป็นไทย 

(5) โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
อัตลักษณ์ไทยและความ
เป็นไทย 

ทุกหน่วยงาน  

3 การเสริมสร้างค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ  รวมถึง
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 

(6) โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

(7) โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม 

(8) โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า สื่ อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

(9) โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

สป./ศน./สวธ./ศคธ./
สศร./สบศ. 
 
สป./ศน./สวธ./ศคธ. 
 
สป . /ศนง . /ส วธ . /
สศร./หภ. 
ศน./ศคธ. 

 

4 การพัฒนาและบริ การการ
เรียนรู้และการวิจัยทางศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

(10) โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

(11) โครงการส่ ง เสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางด้าน
ศาสนา  ศิ ล ป ะ  แล ะ
วัฒนธรรม 

(12) โคร งก ารพัฒนาฐาน
ข้อมูลและการบริการ
การเรียนรู้ทางศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ทุกหน่วยงาน 
 
 
ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
ทุกหน่วยงาน 

 

5 การนําทุนและทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม  มา ต่อยอดและ
สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มรายได้ทาง
เศรษฐกิจ 

(13) โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
อุตสาหกรรมภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ 

(14) โครงการพัฒนาสินค้า
แ ล ะ บ ริ ก า ร ท า ง
วัฒนธรรม 

(15) โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม 

สป./สวธ./สศร./หภ. 
 
 
สป./ศน./ศก./สวธ./
สศร. 
 
สป./ศน./ศก./สวธ./
สศร./ศมส./หภ. 
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ที่ จุดเน้นการดําเนินงาน โครงการสําคัญ หน่วยงานรบัผิดชอบ 
พื้นที่/จังหวัด 
เป้าหมายหลัก

(16) โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
กิจกรรม ประเพณี หรือ
เทศกาลสํ า คัญ  เ พื่ อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(17) โครงการส่ง เสริมและ
สนับสนุนศิลปิน 

(18) โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่ อก้ าวสู่ สั ง คมแล ะ
เศรษฐกิจดิจิทัล 

สป./ศน./ศก./สวธ./
สศร./สบศ. 
 
 
สป./ศก./สวธ./สศร. 
 
ทุกหน่วยงาน 

6 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ก า ร ศึ ก ษ า เ ฉ พ า ะ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม 

(19) โครงการส่ง เสริมและ
พัฒนาการศึกษาเฉพาะ
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

สบศ.  

7 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 

(20) โครงการวัฒนธรรมเช่ือม
ใจ ชายแดนใต้สันติสุข 

สป./ศน./ศก./สวธ./
สศร. 

 

8 การพัฒนาความร่วมมือกั บ
ประชาคมอา เซี ยนแล ะ นํ า
ภาพลักษณ์ไทยสู่สากล 

(21) โครงการเช่ือมโยงและ
พัฒนาความร่วมมือทาง
วั ฒ น ธ ร ร ม กั บ ต่ า ง
ประเทศ 

(22) โคร งก าร เสริ มส ร้ า ง
ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ท า ง
วัฒนธรรมและนําความ
เป็นไทยสู่สากล 

ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
ทุกหน่วยงาน 
 

 

9 การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
และศักยภาพภาคีเครือข่ายทาง
วัฒนธรรม 

(23) โครงการพัฒนากฎหมาย
ทางศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

(24) โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
โครงสร้างองค์กรและ
บุ ค ล า ก ร  เ พื่ อ เ พิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ดําเนินงาน 

(25) โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพ และบูรณาการ

ทุกหน่วยงาน 
 
 
ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
 
ทุกหน่วยงาน 
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ที่ จุดเน้นการดําเนินงาน โครงการสําคัญ หน่วยงานรบัผิดชอบ 
พื้นที่/จังหวัด 
เป้าหมายหลัก

การดําเนินงานร่วมกับ
ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย ท า ง
วัฒนธรรม 

(26) โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนากลไกเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนงานวัฒนธรรม 

(27) โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

 
 
 
ทุกหน่วยงาน 
 
 
ทุกหน่วยงาน 
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บทท่ี 3 
สถานภาพปัจจุบัน 

 
สภาพปัจจุบันของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Hardware & Network) 
 

การสํารวจสถานภาพปัจจุบันของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในที่น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ความพร้อมและความเหมาะสมเบื้องต้นของการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ที่จําเป็นต่อการบริหารและปฏิบติังานของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กร แต่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบทางทะเบียนครุภัณฑ์และการจัดสรร
งบประมาณ โดยผลการสํารวจพบว่าสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค) มี
สถานภาพการใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ เดือนกรกฎาคม 2558 ดังน้ี 
 

ลําดับ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
การจัดสรรและติดต้ังใช้งานในแต่ละปีงบประมาณ 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 รวม 
หน่วยงานส่วนกลาง  

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC 31 16 92 7 28 43 14 6 238 
2 คอมพิวเตอร์ Notebook 1 4 4 9 2 10 - 28 67 
3 เครื่องพิมพ์ขาว-ดํา 7 - 6 6 6 9 2 35 71 
4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 1 1 1 1 - 7 - 31 42 
5 เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน 2 2 - 2 1 4 2 1 14 
6 เครื่อง Scanner - - - - - 3 3 1 7 

หน่วยงานส่วนภูมิภาค  
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จํานวนรวมถึงปี 2554 689 102 - - 791 
2 คอมพิวเตอร์ Notebook จํานวนรวมถึงปี 2554 283 65 420 - 768 
3 เครื่องพิมพ์ขาว-ดํา จํานวนรวมถึงปี 2554 424 32 76 - 532 
4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จํานวนรวมถึงปี 2554 - - 76 - 76 
5 เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน จํานวนรวมถึงปี 2554 - - 58 - 58 
6 เครื่อง Scanner จํานวนรวมถึงปี 2554 - 26 34 - 60 
 
หมายเหตุ : รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีการติดต้ังใช้งานก่อนปีงบประมาณ 2554 ถือว่ามีความล้าสมัย 

และมีความเสี่ยงต่อกระบวนการรักษาความปลอดภัยในระบบ ICT  
 
สถานภาพปัจจุบันการใช้งานระบบเครือข่าย (Network) ณ เดือนกรกฎาคม 2558 มีลักษณะดังน้ี 
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รูปที่ 3.1 ภาพรวมเครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรม (ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค) 

 
รูปที่ 3.2 แผนผังเครือข่ายของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมส่วนกลาง 
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รูปที่ 3.3 ภาพขยายระบบรกัษาความปลอดภัยเครือข่ายของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

 
รูปที่ 3.4 แผนผังเครือข่ายของสํานักงานวัฒนธรรมจงัหวัด (ส่วนภูมิภาค) 
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สภาพปัจจุบันของโปรแกรมและภาพรวมข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการใช้งาน (Software & Data) 
 

1. ระบบเว็บไซต์หน่วยงานของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
2. ระบบรับฝากเว็บไซต์สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด  
3. ระบบศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม (www.m-culture.in.th) 
4. ระบบศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม (www.thaiculture.in.th) 
5. ระบบรากวัฒนธรรมตามวิถีไทย (rak.m-culture.go.th) 
6. ระบบเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี (culturalmap.in.th) 
7. ระบบสินค้าเชิงวัฒนธรรม (www.culturalmall.in.th) 
8. ระบบ Intranet กระทรวงวัฒนธรรม 
9. บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
10. ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 
11. ระบบงานทะเบียนทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ สป.วธ.) 
12. ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
13. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
14. ระบบลงเวลาเข้าออกของพนักงาน สป.วธ.  
15. ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ สป.วธ.  
16. ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านอินเทอร์เน็ต  

 
สภาพปัจจุบันของบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมีบุคลากรส่วนกลางรวมทั้งสิ้นจํานวน 258 คน และมีบุคลากรส่วน
ภูมิภาครวมทั้งสิ้นจาํนวน 1,928 คน โดยมีบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จําแนกตามตําแหน่งหน้าที่ ดังน้ี 
ลําดับ ตําแหน่ง จํานวน (คน) 

1 ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 
2 ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 
3 ผู้อํานวยการกลุ่มระบบฐานข้อมูล 1 
4 ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารเครือข่าย 1 
5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ 1 
6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 2 
7 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 
8 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 
9 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชํานาญงาน 1 
10 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 2 
 รวมทั้งสิ้น 14 
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สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
 

การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมบางท่าน ดําเนินการในลักษณะ
นําเสนอความก้าวหน้าการดําเนินงานจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และขอรับฟัง
ความคิดเห็นของท่านในที่ประชุม ส่วนบางท่านใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัว ซึ่งทั้งหมดสามารถสรุป
ผลได้ ดังน้ี 

 

1. นโยบายการใช้ ICT เพื่อนําเสนอองค์ความรู้ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะใช้หลัก
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในทุกประเด็นงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สู่สาธารณะ เช่น มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ 
กิจกรรมการดําเนินงานทางวัฒนธรรม เป็นต้น 

2. ใช้ ICT เป็นเครื่องมือ Digitize ข้อมูลจากมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และนําเสนอเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจในการนําไปต่อยอดสู่ภาระงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยว การพัฒนา
เศรษฐกิจ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การศึกษา เป็นต้น 

3. กรอบแนวทางการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ จะต้องตระหนักถึงความปลอดภัย 
(Security) ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ และจํากัดสิทธ์ิการใช้งานของแต่ละบุคคลที่เข้ามาใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม เช่น ป้องกันการคัดลอกข้อมูล (Copy) เป็นต้น 

4. นโยบายการใช้ ICT เพื่อการบริหาร กํากับ ดูแล และการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ควรเน้นที่การบริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อให้ข้อมูลมีความ
ถูกต้องทันสมัย มีมาตรฐาน มีคุณภาพและความพร้อมใช้งาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม 
(Monitoring) ได้ทุกระยะ รวมทั้งสามารถใช้อ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว 

5. ประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ในการนําเสนอข้อมูลได้ 2-3 ระดับ เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้ง
ประเทศ โดยระยะแรกอาจใช้ความถูกต้องด้านพิกัดที่พอสมควร แล้วค่อยปรับปรุงให้ดีข้ึนใน
ระยะต่อๆไป 

6. ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาข้อมูลและการให้บริการ เพื่อใหท้ันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
โดยอาจแบ่งการดําเนินงานเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

7. ภาพรวมการบริหารจัดการ ICT ของกระทรวงวัฒนธรรม ต้องการให้เป็นกระทรวงหลักในการนํา
มิติทางวัฒนธรรมไปสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้แก่สังคม เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
รวมทั้งนําทรัพยากรทางวัฒนธรรมไปสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

8. การบริหารจัดการองค์ความรู้ควรมีการแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย 
8.1 องค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการและปฏิบัติงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวง และ

กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสร้างความตระหนัก ความรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจน
ทักษะประสบการณ์ทํางาน (Tacit knowledge) ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้
ภายในองค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในการเลือกใช้ให้เหมาะสม ประกอบด้วย 

 การนําเสนอประกาศ/ข่าวสารภายในองค์กร (Post it) ที่รวดเร็ว มีกระบวนการ
ตรวจสอบหรือกลั่นกรอง มีมาตรฐาน (ทํานองเดียวกับมาตรฐาน ISO) เช่น การ
นําเสนอข่าวการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรี เป็นต้น 
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 การนําเสนอกฎระเบียบ/วิธีการดําเนินงานทางราชการ (Code of conduct) ที่
ถูกต้อง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น นอกจากน้ีควรจัดทํากระบวนงาน (Work 
flow) เพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถกํากับ/ควบคุมกันเองได้ หรืออย่างน้อยจะเป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากรที่เข้ามารับตําแหน่งใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องต่อไป 

 การนําเสนอความรู้จากทักษะประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน 
8.2 องค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณะ ควรดําเนินการใน

ลักษณะของ Big data เพื่อความพร้อมรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Agent) ที่จะใช้
ในการนําเสนอข้อมูล (View) มิติต่างๆได้หลากหลาย เน่ืองจากปัจจุบันทีข้อมูลปริมาณมากที่
รอการจัดการให้เป็นระบบที่สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ 

9. การนําเสนอองค์ความรู้สู่สาธารณะ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมล่อแหลมทางสังคมของ
เยาวชน ควรใช้แนวทางการสอนให้ตระหนักถึงคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ดีกว่า เพื่อนําไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แทนการห้ามปรามหรือช้ีให้เห็นพิษภัยของพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งมักจะ
ได้รับการต่อต้านจากเยาวชนเสมอมา 

10. การพัฒนาด้าน ICT จะต้องเป็นเครื่องมือที่มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการทํางาน 
(Educate) ของบุคลากร เช่น ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการ (Work flow) 
จําเป็นต้องนําเสนอโครงสร้างของลําดับการทํางาน (Hierarchy) และจํากัดสิทธ์ิการใช้งานให้
เหมาะสม อาทิ เรื่องเดิม – ข้อเท็จจริง – ข้อพิจารณา – นําเสนอ – อนุมัติ เป็นต้น  

11. กระทรวงวัฒนธรรมต้องดําเนินการจัดทําและเตรียมความพร้อมข้อมูล เพื่อช้ีนําสังคมให้สามารถ
นําไปใช้งานได้ทัน เช่น กรณีเกิดปัญหาในสังคม ผู้บริหารจําเป็นต้องใช้ข้อมูลรอบด้านจากระบบ 
ICT เพื่อการตอบคําถามที่จะส่งผลกระทบสูงมาก (Impact) ต่อสังคม เป็นต้น 

12. ต้องการพัฒนา Mobile Application สําหรับสารสนเทศทุกระบบที่จําเป็นต้องใช้สําหรับการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

13. ต้องการระบบบริหารโครงการ (Project Management) เพื่อการจัดทําสรุปรายงานทุกระดับ 
 

สําหรับการจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทั้ง
ในส่วนกลางและภูมิภาคผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) มีการนําเสนอปัญหาอุปสรรคและ
ความต้องการในการปรับปรุงด้าน ICT ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดใน ภาคผนวก ก. และสามารถ
สรุปผลการประชุมได้ ดังน้ี 

 
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายให้มีความรวดเร็วและมีเสถียรภาพ สามารถใช้งานได้อย่าง

สม่ําเสมอตลอดเวลาราชการ นอกจากน้ีควรปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายให้สามารถรองรับการใช้
งานที่เพิ่มมากข้ึนด้วย เช่น ตู้ Rack คับแคบเพราะต้องใช้เครือข่ายหลายระบบ เป็นต้น 

2. จัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งอุปกรณ์สํารองไฟฟ้าให้
เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน เพื่อลดความเสี่ยงที่มีต่อความเสียหายของข้อมูล 
นอกจากน้ีอาจจัดสรรการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in one เพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอย 
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3. จัดสรรการมีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์หรือระบบงาน ตามพื้นฐานความจําเป็นให้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้งาน เช่น หมึกพิมพ์ ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ เป็นต้น นอกจากน้ีควรพิจารณาคุณลักษณะ
ของเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานของแต่ละฝ่าย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวล
ระดับสูงสําหรับการทํางานด้านกราฟิก เป็นต้น 

4. ปรับปรุงอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านข้อมูล (อย่างน้อยให้เป็นพนักงานราชการ) เน่ืองจาก
มีการใช้ระบบสารสนเทศที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นภาระงานของสํานักงานปลัดกระทรวง และภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายจากกรมในสังกัดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัด 

5. บูรณาการระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกัน ให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลร่วมกันได้ เพื่อลดความ
ซ้ําซ้อนในการกรอกข้อมูล  

6. จัดการฝึกอบรมการใช้งานแก่เจา้หน้าที่บันทึกข้อมูลอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะการ
ทํางานด้าน ICT ให้แก่บุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนภูมิภาคที่ไม่มีนักเทคนิค 

7. จัดเก็บข้อมูลการพัฒนาบุคลากร เช่น การเข้ารับการอบรมของแต่ละบุคคล เป็นต้น เพื่อให้เป็น
ประวัติของบุคลากร ซึ่งจะมีผลต่อประเด็นงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการอบรม ตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นต้น 

8. ปรับปรุงกระบวนการอบรมส่งเสริมศักยภาพการทํางานของบุคลากร เพื่อรองรับการวางแผนการ
พัฒนาอัตรากําลังคน 

9. ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีเครื่องแม่ข่าย (Server) เฉพาะแต่ละส่วนงาน 
เพื่อลดเสี่ยงในความเสียหายของเอกสารกระดาษ เช่น กรณีเกิดนํ้าท่วม เปน็ต้น 

10. ปรับปรุงระบบสายด่วนทางวัฒนธรรม (1765) ให้สามารถใช้งานได้ และเช่ือมโยงไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ด้วย 

11. ปรับปรุงการส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถจัดส่งได้อย่างสะดวกเพียง
จุดเดียว ซึ่งในปัจจุบันเป็นการส่งแยกตามกลุ่มงาน จึงค่อนข้างสืบค้นได้ยาก 

12. จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องใช้สํานักงานเอง เน่ืองจากร้านค้าในท้องถ่ินตาม
เขตภูมิภาค มักไม่มีอะไหล่ในการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ที่ได้รับจากส่วนกลาง 

13. ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย ซึ่งอาจต้องมีการพัฒนาบุคลากรทางด้านน้ีควบคู่ไป
ด้วย เช่น ข้อมูลแบบฟอร์มต่างๆที่เปิดให้ดาวน์โหลด มักจะมีความล้าสมัยกว่าแบบฟอร์มเอกสาร
ตัวจริง เป็นต้น 

14. วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อการปฏิบัติงานหรือที่มีลักษณะเป็นส่วนกลาง 
สามารถนํามาใช้งานร่วมกันได้ทุกกลุ่มงาน เช่น ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ ระบบลงบันทึกการ
ปฏิบัติงานประจําวัน เป็นต้น 

15. ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ที่สามารถใช้งานทดแทนการใช้เอกสารได้ เช่น การ
ลาหยุดผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งอาจพัฒนาต่อยอดจากการใช้ระบบ DPIS (Departmental 
Personnel Information System) เพื่อให้เอื้อต่อการจัดทํารายงาน และการออกคําสั่งทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
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16. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนให้เป็นระบบกลาง (อาจเช่ือมโยงระบบเดิมเข้าด้วยกัน) เพื่อรับ
เรื่องร้องเรียนซึ่งมีที่มาจากหลายช่องทางในปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อการกํากับติดตาม/ตอบ
ปัญหาได้จากจุดเดียว 

 
นอกจากน้ี ที่ประชุมได้แสดงความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อต่อไป 

 
ความต้องการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ผลจากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานด้าน ICT ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง และการจัด
ประชุมกลุ่มย่อย พอสรุปความต้องการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ ดังน้ี 

 
1. ต้องการระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์แบบใช้รหัสแท่ง (Bar code) 
2. ต้องการระบบบริหารงบประมาณที่สามารถเช่ือมโยงกับงานคลังได้อย่างสะดวก 
3. ต้องการระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อส่งต่อรัฐมนตรีและรัฐบาล ซึ่งปัจจุบัน

ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกกอง/หน่วยงานในสังกัด ทั้งน้ีอาจต้องมีการกําหนดกระบวนการ
ทํางาน (Process flow) และปรับพฤติกรรมองค์กรควบคู่ไปด้วย 

4. ต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับจังหวัด เช่น บุคลากร งบประมาณ/แผนงาน/โครงการ/
ผลงาน เป็นต้น รวมทั้งรายงานผลสรุปเพื่อการตรวจราชการ 

5. ต้องการระบบสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
6. ต้องการระบบสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) โดยอาจให้มีความต่อเน่ืองไปยังระบบ

บริหารพัสดุครุภัณฑ์ด้วย 
7. ต้องการระบบหรือฐานข้อมูลที่สามารถช่วยการจัดทํารายงานสรุปต่างๆ เพื่อนําเสนอผู้บริหาร 

เช่น การปฏิบัติราชการแทนผู้บริหาร เป็นต้น 
8. ต้องการระบบบริหารงานวินัย เพื่อใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองการ

เจ้าหน้าที่และกองกฎหมาย เป็นต้น เพราะในทางปฏิบัติ การใช้ข้อมูลด้านวินัยจําเป็นต้องควบคู่
กันระหว่างความดีกับความผิดของบุคคล 

9. ต้องการระบบพื้นฐานในการจองห้องประชุมและจองรถแบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกของทุก
ฝ่ายที่จะวางแผนการใช้ทรัพยากรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

10. ต้องการระบบบริหารจัดการทะเบียน (Directory) ตามหมวดหมู่ภาพยนตร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และเรื่องที่ผลิตไว้ทั้งหมด 

11. ต้องการระบบบริหารจัดการเอกสารที่มีปริมาณ ให้สามารถสิบค้นและใช้งานได้อย่างสะดวก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประเมิน ซึ่งข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างจังหวัดที่ต้องการสอบทาน
อย่างรัดกุม 

12. ต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลร้านเกมส์ พร้อมพิกัดทางภูมิศาสตร์ เพื่อการติดตามตรวจสอบในพ้ืนที่
ห่างไกลได้อย่างถูกต้อง 

13. ต้องการระบบงานสําหรับการย่ืนคําร้องผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
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ข้อเสนอแนะด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในประเด็นการ

รักษาความลับของข้อมูล (Confidential) ความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูล (Integrity) และความมีเสถียรภาพ
ในการใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง (Availability) สมควรจะดําเนินกระบวนการ/กิจกรรมสําคัญต่างๆ ประกอบด้วย 

 
1. กําหนดแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง แผนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย และแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงวัฒนธรรมและ
หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมได้อย่างเป็นเอกภาพ 

2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสุ่มเสี่ยงในการ
กระทําความผิดโดยไม่เจตนา 

 
บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (SWOT Analysis) 

 
ผลการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยเทคนิคการประเมินปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis) ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานด้าน ICT ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผู้บริหารระดับสงูมีความตระหนักและให้ความสําคัญ

ต่อการพฒันาฐานข้อมลูองค์ความรู้ด้านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

2. ทีมงานเทคนิคด้าน ICT มีความมุ่งมั่นอย่างเข้มแข็ง 
ที่จะพฒันาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ภายใต้
ข้อจํากัดและปัญหาอุปสรรคทีม่ากมาย 

3. เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ICT ให้ความร่วมมอืในการจัดเกบ็
และจัดทําข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี แม้ในบาง
โอกาสจะขาดแคลนเครื่องมือและงบประมาณ 

 
4. มีข้อมูลองค์ความรู้ทีส่ั่งสมไว้ เพื่อรอการจัดระบบให้

อยู่ในรูปแบบทีส่ามารถจะนํามาประมวลผลและ
เผยแพร่ผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ได้อย่างมากมาย 
ซึ่งบางส่วนได้มีการนําเสนอบนเว็บไซต์บ้างแล้ว 

1. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT ยัง
ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเป็นรปูธรรม ซึ่งอาจ
เน่ืองมาจากออ่นประชาสัมพันธ์ หรือขาดแผนงาน/
กฎระเบียบทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร 

2. การจัดสรรเครื่องมืออปุกรณ์ทีจ่ําเป็นต่อการทํางาน
ด้าน ICT มีอยู่อย่างจํากัด ซึ่งไมเ่พียงพอต่อความ
ต้องการใช้งาน และส่วนใหญ่เริ่มมีความล้าสมัย 

3. ผู้ใช้ ICT บางส่วนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ด้วยตัวเอง จําเป็นต้องแจ้งเรือ่งและรอนกัเทคนิค
จากส่วนกลางมาช่วยดําเนินการ 

4. กระบวนการพฒันาข้อมลูเพื่อการบรหิารจัดการและ
การเผยแพรอ่งค์ความรู้ อาจขาดความเป็นเอกภาพ 
เพราะแต่ละฝ่ายมุ่งดําเนินงานสู่เป้าหมาย/ผลสําเรจ็
ของตนเป็นหลกั 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
5. มีบุคลากรอาวุโสที่เพียบพร้อมด้วยองค์ความรู้ด้าน

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สามารถให้คําปรกึษา
แนะนําในการสอบทานข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อ
การเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องน่าเช่ือถือ 

6. ข้อมูลองค์ความรู้ของสํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นข้อมลูพื้นฐานสําคัญทีจ่ําเป็นหรือมี
ความต้องการใช้งานของหน่วยงานภายนอกหลาย
แห่ง (ทั้งภาครัฐและเอกชน) 

7. มีหน่วยงานในสงักัดกระจายตัวครอบคลุมอยู่ทั่ว
ประเทศ ส่งผลใหส้ามารถจัดเกบ็ข้อมลูได้อย่างทั่วถึง
ทุกพื้นที่ในเวลาอันรวดเร็ว 

5. ความถูกต้องน่าเช่ือถือของข้อมลูทีจ่ัดเก็บและนําไป
เผยแพร่บางส่วน อาจขาดการตรวจสอบตามวิธีการ/
หลักการ/แนวทางที่เหมาะสม 

6. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมลู ที่อาจไม่เหมาะสมตาม
หลักวิชาการทางคอมพิวเตอร ์

7. หน่วยงานในสังกัดมีการกระจายตัวอยู่ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ต้องลงทุนงบประมาณด้าน 
ICT เพิ่มข้ึน เน่ืองจากไม่สามารถใช้งานร่วมกนัได้ 

8. การสือ่ความเข้าใจระหว่างทีมงานทางเทคนิคกับ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีผู่้ใช้งาน ที่อาจไม่ค่อยตรงกัน 

9. เสถียรภาพของระบบเครือข่ายและของซอฟต์แวร์ ที่
อาจไม่สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

 
โอกาส (Opportunity) ข้อจํากัด (Threat) 

1. รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกจิดิจทิัล 
(Digital Economy) ซึ่งจําเป็นต้องใช้มรดกทาง
วัฒนธรรมเป็นต้นทุนจากข้อมูลองค์ความรู้ในการ
นําไปต่อยอดการพฒันาสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์และ
การท่องเที่ยว 

2. เทคโนโลยีปจัจบุันเอือ้ต่อการจัดเก็บและถ่ายทอด
มรดกทางวัฒนธรรมในรปูแบบดิจทิัลได้อย่างสะดวก
ง่ายดาย 

3. เกิดกระแสการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพือ่การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาติ ส่งผลต่อการสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้แก่ชุมชนระดับทอ้งถ่ินและระดับชาติ
ของไทย ซึ่งจะช่วยผลักดันการเผยแพร่ข้อมลูผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกสม์ีความรุนแรงมากข้ึนอีก 

4. หน่วยงานภายนอกพรอ้มใหก้ารสนับสนุนอย่างเต็มที่ 
เช่น สํานักงานรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เตรียม
สนับสนุนการใช้ระบบเครอืข่าย (GIN) สํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(GISTDA) เตรียมสนับสนุนข้อมลูพิกัดแผนที่แหลง่
โบราณสถานและทีเ่กี่ยวข้อง เป็นต้น 

1. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง อาจสง่ผลใหม้ีการ
ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานด้าน ICT ซึ่ง
ทุกฝ่ายจะต้องปรบัตัวหรือเตรียมความพร้อมให้ทัน
ต่อสถานการณ์ใหม่ตลอดเวลา 

 
2. ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี ส่งผล

แกมบังคับให้ทกุฝ่ายต้องมีการปรับเปลี่ยนรปูแบบ
การนําเสนอข้อมลูองค์ความรู้ ตลอดจนแนวทางการ
ใช้เครื่องมอืทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตลอดเวลา 
ซึ่งจําเป็นต้องลงทุนงบประมาณตลอดเวลาเช่นกัน 

3. เยาวชนคนรุ่นใหม่อาจไม่ให้ความสําคัญหรืออาจไม่
ตระหนักในคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผล
ให้การเผยแพร่ข้อมลูองค์ความรู้ไม่ประสบผลสําเร็จ
เท่าที่ควร หรืออาจต้องปรบัเปลี่ยนวิธีการนําเสนอ
ตลอดเวลา 
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บทท่ี 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
วิสัยทัศน์ 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีสมรรถนะสงูในการกาํหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารงานด้านวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศอย่างมีคุณภาพ 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสํานักงานปลัดกระทรวง และสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด ให้มีประสิทธิภาพเสถียรภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย 

2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
4. พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายวัฒนธรรมในต่างประเทศ 
5. พัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ 
6. พัฒนาระบบสารสนเทศและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สําหรับวัฒนธรรมจังหวัด 
7. พัฒนาระบบรากวัฒนธรรม (การพัฒนาข้อมูล สร้างมาตรฐาน บริหารจัดการข้อมูลการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม และข้อมูลองค์ความรู้) 
8. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม   

 
เป้าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

บูรณาการระบบสารสนเทศและข้อมูลร่วมกันทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อตอบ 
สนองการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (รูปที่ 4.1) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม รวมทั้งข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน ที่จะต้องมีการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในระดับ
ของหน่วยงานและของระดับกระทรวง โดยอาจมีการสอบทานข้อมูล (Clearing House) ตามบริบทการทํางาน
ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนําไปสู่การบูรณาการด้วยความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลเรื่องเดียวกัน ดังน้ี 

 
1. บูรณาการระบบให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สู่ประชาชนและ

สาธารณะ (One Stop e-Service) 
2. บูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC : Department Operation Center) ร่วมกับ

ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC : Ministry Operation Center) 
3. บูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC : Ministry Operation Center) ร่วมกับ

ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับสํานักนายกรัฐมนตรี (PMOC : Prime Minister Operation Center) 
 
หมายเหตุ : เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว การดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ที่จะกล่าวต่อไป) ในแต่

ละยุทธศาสตร์ อาจต้องดําเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน ในที่น้ีจึงทําเครื่องหมาย * กํากับไว้ 
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รูปที่ 4.1 เป้าหมายการพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 
ภาพรวมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ตามเป้าหมายข้างต้น สามารถกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จได้ดังน้ี 
 
1. จํานวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่สามารถบูรณาการข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมกันได้ 
2. มีระบบให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สู่ประชาชนและสาธารณะ 

แบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop e-Service) 
3. จํานวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีระบบประมวลผลข้อมูลการบริหารจัดการภายใน

หน่วยงาน เพื่อจัดทําเป็นระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) ได้โดยอัตโนมัติ 
4. จํานวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการระดับ

กรม (DOC) ไปยังศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) ได้โดยผ่านระบบเครือข่าย 
5. กระทรวงวัฒนธรรมสามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) ไปยังศูนย์

ปฏิบัติการสํานักนายกรัฐมนตรี (PMOC) ได้โดยผ่านระบบเครือข่าย 
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ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการนําเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมาย/ระเบียบ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลสถิติด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สามารถที่จะนําไปวิเคราะห์เพื่อ
ประกอบการบริหารจัดการ/ตัดสินใจดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมต่อไป นอกจากน้ียัง
รวมถึงการอํานวยความสะดวกในการรับข้อมูล/ข่าวสารจากภายนอก เพื่อเอื้อต่อการดําเนินกิจกรรม
ร่วมกันผ่านทางระบบดิจิทัลอีกด้วย 
 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 
1. แผนงานพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) และศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม 

(DOC) 
วัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ที่ต้องการเช่ือมโยงบูรณาการข้อมูลการบริหาร

จัดการภายในของกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการสํานักนายกรัฐมนตรี 
(PMOC) และศูนย์กลางข้อมูลแห่งชาติ ประกอบด้วย 

 
1.1 *โครงการสร้างมาตรฐานระบบสารสนเทศ (TH e-GIF) 
1.2 *โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร (Executive Information 

System : EIS) 
1.3 *โครงการระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม 
1.4 *โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.5 โครงการระบบการตรวจราชการ 
 

2. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริการหน่วยงานภายนอกและประชาชน  
วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดให้บริการเชิงรุกหรือเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ที่จะอํานวยความสะดวก

ให้แก่หน่วยงานภายนอกและประชาชน ในการติดต่อสื่อสารหรือดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย 

 
2.1 *โครงการระบบเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
2.2 *โครงการระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop e-Service) 
2.3 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเสมือนจริงรากวัฒนธรรมวิถีไทย บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (AR 

Culture on Mobile) 
2.4 โครงการเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (C-ME) 
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2.5 โครงการระบบสารสนเทศการสร้างภูมิคุ้มกัน 
2.6 โครงการเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม 
2.7 โครงการรับข้อร้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
3. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Back 

Office) 
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลปัจจุบัน ที่ใช้ในการบริหารจัดการของ

ผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความทันสมัย รวมทั้งการพัฒนา
ระบบสารสนเทศใหม่ ให้รองรับความต้องการใช้งานที่เพิ่มมากข้ึนหรือเปลี่ยนแปลง
ไป นอกจากน้ียังเป็นการเตรียมความพร้อมของข้อมูลพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) ประกอบด้วย 

 
3.1 *โครงการระบบติดตามและประเมินผลโครงการ กระทรวงวัฒนธรรม (e-Project) 
3.2 *โครงการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) 
3.3 *โครงการระบบอินทราเน็ต (Intranet) 
3.4 *โครงการระบบ Single Window 
3.5 *โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บสัญญาระหว่างประเทศ (งานระดับกระทรวง) 
3.6 *โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application สําหรับสารสนเทศที่จําเป็นต้องใช้ในการ

บริหารและการปฏิบัติงาน (งานระดับกระทรวง) 
3.7 โครงการระบบบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ์ 
3.8 โครงการระบบลงเวลาการปฏิบัติราชการ 
3.9 โครงการระบบสารสนเทศสถิติ สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 
4. แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย 

วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมตอบสนองนโยบายผูบ้รหิารระดับสูง ที่อาจมีความจําเป็น
เร่งด่วนในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสําคัญตามสถานการณ์ต่างๆ ประกอบด้วย 

 
4.1 โครงการระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบาย 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อมุ่งเน้นรูปแบบการนําเสนอข้อมูลองค์ความรู้ที่ทันสมัย สร้างความน่าสนใจและแรงดึงดูดผู้ใช้งาน
ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างย่ิง เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มักละเลยคุณค่าทางศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรมของไทย เป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้นักคิด นักการ
ตลาด ในการนําไปต่อยอดการผลิตสินค้าหรือบริการด้วยรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 
1. แผนงานนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมเบื้องต้นของข้อมูลและสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม ก่อนการนําเสนอหรือเผยแพร่สู่สาธารณะ ประกอบด้วย 

 
1.1 *โครงการบูรณาการระบบทะเบียนความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
1.2 *โครงการ Digital Cultural Mall 
 

2. แผนงานพัฒนาระบบนําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอข้อมูลองค์ความรู้บนเว็บไซต์ รวมทั้ง 

Tablet Smart Phone และอุปกรณ์อื่นที่ได้รับความนิยม เป็นประโยชน์ต่อการ
นําเสนอข้อมูลเชิงรุก ประกอบด้วย 

 
2.1 *โครงการพัฒนา/ปรับปรุง Mobile Application เพื่อนําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ฯ ด้วย

รูปลักษณ์ที่ทันสมัย (งานระดับกระทรวง) 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและมีธรรมาภิบาล 
รวมทั้งเป็นแบบอย่างการสื่อสารสู่สังคมด้วยอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 
1. แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
ฐานข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการบริหาร
ราชการแผ่นดิน อีกทั้งส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้า (Career Path) ในการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยความมั่นคงปลอดภัย ตาม
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย 

 
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยกิจกรรม

ต่างๆ ดังน้ี 
 การจัดทําพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

และสนับสนุนกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของแต่ละฝ่าย  
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 การกําหนดระดับความคาดหวังขององค์กร เพื่อนําไปสู่การทดสอบและประเมินผล 
 การทดสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
 การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล/กลุ่ม และการฝึกอบรม 

 
2. แผนงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนเป็นความรู้ทั่วไป และ
ความรู้เฉพาะตัว (Tacit Knowledge) ให้เพื่อนร่วมงาน และเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ 
สามารถนําความรู้ดังกล่าวไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอย่างน้อยจะประกอบด้วย 

 ประกาศ/ข่าวสารภายในหน่วยงาน 
 กฎระเบียบ/วิธีดําเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสม 
 ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา 
 การเป็นกรรมการคณะต่างๆ 
 ทักษะประสบการณ์การทํางาน 
 ทักษะการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
 

2.1 *โครงการระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน (Knowledge Management) 
 

3. แผนงานสร้างสังคมคุณภาพด้วยความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ เพื่อการนําเสนอความรู้ที่สมบูรณ์ถูกต้องด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เอื้อต่อ

การเป็นแหล่งสืบค้น อ้างอิง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
3.1 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทั้งในประเด็นการรักษาความลับของข้อมูล (Confidential) ความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูล 
(Integrity) และความมีเสถียรภาพในการใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง (Availability)  
 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 
1. แผนงานจัดทําแนวนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วัตถุประสงค์ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง แผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และแผนฉุกเฉิน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามข้อกําหนดของกฎหมาย ดังน้ี 
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1.1 *โครงการจัดทําแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
1.2 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การบริหารความเสี่ยง และแผนสํารอง

ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.3 โครงการจัดทําระบบป้องกันความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเพิม่ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื่องมืออปุกรณ์และระบบเครือข่าย ให้มีความ

เหมาะสมทันสมัย 

 
วัตถุประสงค์ 
 
เพื่อปรับปรุง/บํารุงรักษา/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์ (Hardware) และระบบ
เครือข่าย (Network) เพื่อรองรับการเช่ือมโยงบูรณาการข้อมูลร่วมกันทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม ด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีเสถียรภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย 
 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 
1. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ 

 
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายปัจจุบันของกระทรวงวัฒนธรรม ให้มีความ

เหมาะสมทันสมัย รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการใช้งานที่
เพิ่มมากข้ึน ประกอบด้วย 

1.1 โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

1.2 โครงการเช่าอุปกรณ์และบริการเช่ือมต่อเครือข่ายกระทรวงวัฒนธรรม 
1.3 โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
1.4 โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.5 โครงการจัดทําห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม ณ 

ที่ต้ังสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม่ 
 

2. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงศูนย์สํารองข้อมูล (DR Site) 
วัตถุประสงค์ สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุศูนย์ข้อมูลหลักไม่สามารถ
ใช้งานได้อย่างทันท่วงที ประกอบด้วย 

 
2.1 โครงการปรับปรุง/บํารุงรักษาศูนย์สํารองข้อมูล (DR Site) ประจําภูมิภาค 
2.2 โครงการทบทวนและฝึกซ้อมปฏิบัติการใช้ศูนย์สํารองข้อมูล (DR Site) ในกรณีฉุกเฉิน 
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3. แผนงานพัฒนาระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
วัตถุประสงค์ สนับสนุนการจัดประชุมระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อลดต้นทุนในการ

เดินทางและค่าที่พัก อีกทั้งอํานวยความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูลจากสถานที่
ทํางานของแต่ละฝ่ายได้อย่างคล่องตัว 

 
3.1 โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 
ภาพรวมแผนปฏิบัติการ 

 
ภาพรวมแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 

(พ.ศ. 2559-2563) สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สามารถจําแนกการดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ในแต่ละปีงบประมาณ พอสรุปได้ดังน้ี 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารปูแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ 
1. แผนงานพฒันาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) และศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) 

1.1 *โครงการสร้างมาตรฐานระบบสารสนเทศ (TH e-GIF)   X X X 
1.2 *โครงการระบบสารสนเทศเพือ่การตัดสินใจของผูบ้รหิาร (EIS)   X X X 
1.3 *โครงการระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม  X X X X 
1.4 *โครงการจัดทําแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     X 
1.5 โครงการระบบการตรวจราชการ   X  X 

2. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบการบริการหน่วยงานภายนอกและประชาชน 
2.1 *โครงการระบบเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   X X X 
2.2 *โครงการระบบบรกิารแบบเบ็ดเสรจ็จุดเดียว (One Stop e-Service)   X X X 
2.3 โครงการพัฒนาระบบข้อมลูเสมอืนจริงรากวัฒนธรรมวิถีไทย บนอุปกรณ์

สื่อสารเคลื่อนที ่(AR Culture on Mobile) 
 X X X X 

2.4 โครงการเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (C-ME)   X X X 
2.5 โครงการระบบสารสนเทศการสร้างภูมิคุ้มกัน   X X X 
2.6 โครงการเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม  X X X X 
2.7 โครงการรบัข้อร้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส ์  X  X  

3. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการและการปฏิบัติงาน (Back Office) 
3.1 *โครงการระบบติดตามและประเมินผลโครงการ กระทรวงวัฒนธรรม    X X X 
3.2 *โครงการระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล (HR)   X X X 
3.3 *โครงการระบบอินทราเน็ต (Intranet)   X X X 
3.4 *โครงการระบบ Single Window   X  X 
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2559 2560 2561 2562 2563

3.5 *โครงการพัฒนาระบบจัดเกบ็สญัญาระหว่างประเทศ (งานระดับกระทรวง)   X  X 
3.6 *โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application สําหรับสารสนเทศที่

จําเป็นต้องใช้ในการบรหิารและการปฏิบัติงาน (งานระดับกระทรวง) 
  X  X 

3.7 โครงการระบบบรหิารจัดการพัสดุครุภัณฑ์   X  X 
3.8 โครงการระบบลงเวลาการปฏิบัติราชการ    X  
3.9 โครงการระบบสารสนเทศสถิติ สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   X X X 

4. แผนงานพฒันาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย 
4.1 โครงการระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบาย   X X X 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทลั 
1. แผนงานนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิ 

1.1 *โครงการบรูณาการระบบทะเบียนความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   X X X 
1.2 *โครงการ Digital Cultural Mall   X X X 

2. แผนงานพฒันาระบบนําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
2.1 *โครงการพัฒนา/ปรบัปรุง Mobile Application เพื่อนําเสนอสื่อสาระ

องค์ความรู้ฯ ด้วยรูปลกัษณ์ที่ทันสมัย (งานระดับกระทรวง) 
  X X X 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั 
1. แผนงานพฒันาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   X X X 
2. แผนงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 

2.1 *โครงการระบบบรหิารจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน   X X X 
3. แผนงานสร้างสังคมคุณภาพด้วยความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

3.1 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมลูกลางทางวัฒนธรรม   X X X 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 
1. แผนงานการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.1 *โครงการจัดทําแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย 

  X X X 

1.2 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การบริหารความเสี่ยง 
และแผนสํารองฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  X X X 

1.3 โครงการจัดทําระบบป้องกันความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

  X X X 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื่องมืออปุกรณ์และระบบเครอืข่าย  
1. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ 

1.1 โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครอืข่ายของ
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

X X X X X 



44 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) 
สํานักงานปลัดกระทรวง (ทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 2563

1.2 โครงการเช่าอุปกรณ์และบริการเช่ือมต่อเครือข่ายกระทรวงวัฒนธรรม X X X X X 
1.3 โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่าย

คอมพิวเตอร ์
X X X X X 

1.4 โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ X X X X X 
1.5 โครงการจัดทําห้องเครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องศูนย์ปฏิบัติการ

กระทรวงวัฒนธรรม ณ ที่ต้ังสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแหง่ใหม ่
 X    

2. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงศูนย์สํารองข้อมลู (DR Site) 
2.1 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงศูนย์สํารองข้อมลู (DR Site) ประจาํภูมิภาค   X X X 
2.2 โครงการทบทวนและฝึกซอ้มปฏิบัติการใช้ศูนย์สํารองข้อมูล (DR Site)   X X X 

3. แผนงานพฒันาระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
3.1 โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้ง

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
  X X X 

 
ความจําเป็นของการบํารุงรักษาระบบ (Maintenance) 
 

ตามหลักทฤษฎีทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่ดี กําหนดให้วงจรการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Life Cycle of Development) จําเป็นต้องมีการปรับปรุง/บํารุงรักษา
ระบบ (Maintenance) ที่ได้รับการพัฒนาและใช้งานในปัจจุบัน ให้มีความทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อันเน่ืองมาจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการคือ 
 

1. ผู้ใช้มีความต้องการใช้งานที่เพิ่มมากข้ึน หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
2. เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากข้ึน หรือมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 
การบํารุงรักษาระบบ (Maintenance) ในทางปฏิบัติจําเป็นต้องจัดสรรงบประมาณ อย่างน้อยปีละ 

15% ของการลงทุนครั้งแรก เพื่อให้ระบบมีความทันสมัย และลดความเสี่ยง/ความเสียหายอย่างน้อย ดังน้ี 
 

1. เครื่องมืออุปกรณ์ (Hardware) เกิดความชํารุดเสียหาย ไม่มีอะไหล่ซ่อมบํารุง และใช้การไม่ได้ 
 

2. ลิขสิทธ์ิการใช้โปรแกรม (Software) พื้นฐานที่จําเป็น เช่น Windows, Office เป็นต้น รวมทั้ง
โปรแกรมป้องกันไวรัสต่างๆ มีความล้าสมัยหรือหมดอายุการใช้งาน จะกลายเป็นช่องโหว่ให้ผู้ไม่
ประสงค์ดี (Hacker) บุกรุกโจมตีระบบได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล บาง
กรณีจะเสื่อมเสียภาพลักษณ์องค์กร ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง 
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3. การใช้โปรแกรม (Software) เพื่อการบริหารหรือการปฏิบัติงาน ที่มีความล้าสมัย จะกลายเป็น
ภาระของผู้ใช้งานทุกฝ่าย โดยอย่างน้อยผู้บริหารจะได้รับรายงาน/ข้อมูลที่ล่าช้า ส่วนเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานอาจต้องจัดเก็บ/รวบรวมข้อมูลหลายแหล่ง เพื่อการจัดทํารายงานที่มีรูปแบบ/ความ
ต้องการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งท้ายที่สุดอาจต้องยุติการใช้โปรแกรมดังกล่าว (ก่อนเวลาอัน
สมควร) 

 
4. เกิดความไม่ต่อเน่ืองของการใช้ข้อมูลและการจัดทํารายงานต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากความล้าสมัย

ของโปรแกรม กลายเป็นความสูญเปล่าด้านงบประมาณเพ่ือการพัฒนาและการจัดทําข้อมูลตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กับนโยบายและยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวข้อง 
แผนแม่บท ICT พ.ศ. 2559-2563 สน.ปลัดกระทรวง ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ กรอบนโยบาย ICT2020 ร่างแผนแม่บท ICT ประเทศไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการและการบรกิาร 
4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูก่ารเป็นรัฐบาล

ดิจิทัล 
4. ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรม

การบริการของภาครัฐฯ 
3. ยกระดับบริการอเิล็กทรอนิกส์

ของภาครัฐฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการ

สร้างเศรษฐกิจดิจิทัล 
2. ขับเคลื่อนเศรษฐกจิด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
3. ยกระดับขีดความสามารถใน

การแข่งขันของอุตสาหกรรม 
ICT เพื่อสร้างมลูค่าเศรษฐกิจฯ 

5. พัฒนาและประยุกต์ ICT สร้าง
ความเข้มแข็งภาคการผลิตฯ 

4. ส่งเสรมิและพัฒนาธุรกจิและ
อุตสาหกรรม ICT ให้เติบโต
สดใส มีขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการแข่งขันฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

3. สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

5. พัฒนากําลงัคนให้พร้อมเข้าสู่ยุค
เศรษฐกจิและสังคมดิจิทลั 

2. พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความ 
สามารถในการพฒันาและใช้
สารสนเทศฯ 

6.3 ส่งเสริมใหม้ีสือ่ดิจิทลัที่
สามารถใช้ประโยชน์ในการ
กระบวนการเรียนรู้ฯ 

6.5 ส่งเสริมใหเ้กิดชุมชนหรือ
สังคมเรียนรู้ออนไลน์ฯ 

1. พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและ
รู้เท่าทัน ICT เพื่อดํารงชีวิต
และประกอบอาชีพฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

6. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั 

6.6 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและ
ความมั่นคงปลอดภัยในการ
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่พอเพียงฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิม่ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเครื่องมืออปุกรณ์และระบบ
เครือข่าย ให้มีความเหมาะสมทันสมัย 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั
ประสิทธิภาพสงูให้ครอบคลมุทั่ว
ประเทศ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT 
ที่เป็นอินเทอรเ์น็ตความเร็วสงู
หรือการสื่อสารรปูแบบฯ 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่พอเพียงฯ 
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บทท่ี 5 
การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล 

 
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป) ประกอบด้วย 
 

 โครงสร้างการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตามแนวทางของ 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย) 

 กระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 การติดตามประเมินผลตามตัวช้ีวัดความสําเร็จในแต่ละมิติและระดับ 

 
โครงสร้างการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
โครงสร้างการบริหารจัดการ ตามแนวทางของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ

ประเทศไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557-2561 (ณ เดือนกันยายน 2558 ยังมีสถานะเป็นฉบับร่าง) กําหนดให้มีการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการบริหารจัดการแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ (กสทช.) ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information 
Officer : CIO) ประจําหน่วยงานของรัฐ ทําหน้าที่บริหารและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารตามภารกิจของหน่วยงาน ทั้งน้ี กําหนดให้มีหน่วยประสานงานกลางด้านนโยบายและแผน ICT ของ
ประเทศ ทําหน้าที่เป็นสํานักงานบริหารโครงการ (Program Management Officer : PMO) เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ ในการนําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย พ.ศ. 
2557-2561 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT ของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ กสทช. 

 
ดังน้ัน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559-2563 ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงควรมีโครงสร้างการบริหาร กํากับติดตาม และการ
ประเมินผล ด้วยคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO : Chief Information Officer) ซึ่ง
ประกอบด้วย 

 
1. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม             ที่ปรึกษา 
2. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม         ประธาน 
3. ผู้อํานวยการกองกลาง             กรรมการ 
4. ผู้อํานวยการกองกฎหมาย             กรรมการ 
5. ผู้อํานวยการสํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ           กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล            กรรมการ 
7. ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์           กรรมการ 
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8. ผู้อํานวยการสํานักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม            กรรมการ 
9. ผู้แทนกลุ่มผู้บริหารสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด           กรรมการ 
10. ผู้แทนผู้บริหารกลุ่มงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวงวัฒนธรรม         กรรมการ 
11. ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการและเลขานุการ 
 
อํานาจหน้าที่ 
 
1. บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

(ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 
2. กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับน้ี 
3. ประเมินผลการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนแม่บทฉบับน้ี 
4. แต่งต้ังคณะทํางานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม 
5. แก้ไขปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัด 

กระทรวงวัฒนธรรม (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 
6. นําเสนอรายงานการพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อคณะกรรมการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม 
 
กระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) ของสํานักงานปลัด 
กระทรวงวัฒนธรรม (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประกอบด้วย 

 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันกําหนดค่าตัวช้ีวัดความสําเร็จ ตลอดจนแนวทางการนําแผน

แม่บทฯ ฉบับน้ีไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
2. ขับเคลื่อนผลักดันการบูรณาการระบบสารสนเทศและข้อมูล ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF อย่าง

น้อย 3 ระดับ ประกอบด้วย 
2.1 ระดับนโยบาย หมายถึง การให้ความสําคัญระหว่างผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงาน ใน

การกําหนดนโยบาย เพื่อจัดทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่จะดําเนินการเช่ือมโยง
แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน โดยที่แต่ละฝ่ายอาจจําเป็นต้องจัดทํากฎระเบียบ
รองรับให้เหมาะสมต่อไป 

2.2 ระดับเทคนิค หมายถึง การศึกษาความเป็นไปได้/แนวทาง/เทคนิค การพัฒนาระบบเช่ือมโยง
ข้อมูล เฉพาะข้อมูลส่วนที่จะเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนกันข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เท่าน้ัน 
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาโปรแกรม การจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่ายที่จําเป็น
ของแต่ละฝ่าย 

2.3 ระดับปฏิบัติการ หมายถึง การดําเนินงานรับ-ส่งข้อมูลในทางปฏิบัติเป็นกิจวัตร ซึ่งจําเป็นต้อง
มีการปรับปรุงข้อมูลของแต่ละฝ่ายให้มีความถูกต้องทันสมัย 
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3. การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) และศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เพื่อให้
เป็นศูนย์กลางการบูรณาการข้อมูลองค์ความรู้ และข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ตามเป้าหมาย
การพัฒนาของแผนแม่บทฯ ฉบับน้ี มีหลักการสําคัญให้เลือกพิจารณา ประกอบด้วย 
 
3.1 การเช่ือมโยงข้อมูลองค์ความรู้และข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการมายังศูนย์กลาง 

หมายถึง การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆในสังกัด ยังคงจัดเก็บฐานข้อมูลดังกล่าวไว้
ที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลตามปกติ เพียงแต่มีการเช่ือมโยงการใช้ข้อมูลมายังศูนย์กลาง 
เฉพาะข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้หรือที่ได้ตกลงร่วมกันไว้เท่าน้ัน เพื่อเอื้อต่อการสืบค้นและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันได้อย่างสะดวก 

3.2 การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการไว้ที่ศูนย์กลาง 
หมายถึง การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด จะมีการนําส่งข้อมูลบางส่วน
เฉพาะที่ตกลงร่วมกันไว้ มาจัดเก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาฐานข้อมูลใน
ลักษณะที่สามารถประมวลผลสรุปข้อมูลได้อย่างสะดวก โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันในการ
นําส่งข้อมูลชุดที่มีการปรับปรุงล่าสุด (Update) อย่างชัดเจน 

 
หลักการบูรณาการระบบสารสนเทศและข้อมูล 
 

ผลจากการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงวัฒนธรรม
และสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ทั้งส่วนกลาและส่วนภูมิภาค) พบว่าข้อมูลและสารสนเทศส่วนใหญ่จะ
มีลักษณะเป็นไซโล (Silo based) จึงสมควรจะมีการประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented 
Architecture : SOA) โดยในที่น้ีจะใช้กรอบแนวทาง TH e-GIF ซึ่งเป็นมาตรฐานการบูรณาการระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆในระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับจังหวัด 
สามารถที่จะเช่ือมโยงกันได้โดยผ่านการเช่ือมต่อระดับกระทรวง (Ministry) ระดับกรม (Department) หรือ
ระดับจังหวัด (Provincial interface) ตามลําดับ นอกจากน้ียังต้องให้บริการแก่ประชาชน เช่น ระบบการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop e-Service) โดยอาจใช้ควบคู่กับบัตรประชาชน (Smart card) ใน
การทําธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครือข่ายไร้สายได้เอง เอื้อต่อการพัฒนา
ระบบรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ที่มีการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจําเป็นต้องมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่มีความเป็นเอกภาพ โดยการจัดทําและใช้มาตรฐานข้อมูล
ร่วมกับการกําหนดมาตรการสําคัญ อาทิ 

 
 การบริหารจัดการมาตรฐานรายการข้อมูล 
 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 การกระจายความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล 
 การพัฒนาคุณภาพและและประสิทธิภาพในการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูล 
 การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
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การติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดความสําเร็จในแต่ละมิติและระดับ 
 

แนวทางติดตามประเมินผล ให้ประสบความสําเร็จตามตัวช้ีวัดความสําเร็จในแต่ละมิติและระดับ อาจ
พิจารณาในภาพรวมการดําเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย 

 
1. การติดตามประเมินผล 

หมายถึง คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ตามโครงสร้างการบริหาร
ข้างต้น จะทําหน้าที่ติดตามประเมินผลอย่างน้อยปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ซึ่งประกอบด้วย 
 
 การสํารวจผลการดําเนินงานโครงการต่างๆ 
 การวัดผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 การปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตามความจําเป็น เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กําหนด 

 
2. การแต่งต้ังคณะทํางาน 

หมายถึง คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ตามโครงสร้างการบริหาร
ข้างต้น ทําหน้าที่ในการแต่งต้ังคณะทํางาน เพื่อตอบสนองการดําเนินงานในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
 
2.1 คณะทํางานพัฒนาข้อมูลของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อทําหน้าที่ดังน้ี 

 
 ขับเคลื่อน/ผลักดันกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุง (Clearing) ข้อมูลองค์ความรู้

ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อความพร้อมในการบูรณาการอย่างมีเอกภาพ 
 ขับเคลื่อน/ผลักดันกระบวนการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนระหว่างการพัฒนาข้อมูลองค์ความรู้ฯ 
 นําเสนอความเห็นและรับฟังข้อแนะนําจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสูง (CIO) 
 

2.2 คณะทํางานพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อทําหน้าที่
ดังน้ี 
 
 ขับเคลื่อน/ผลักดันการพัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ

ภายใน เฉพาะระบบพ้ืนฐานการทํางานที่สามารถดําเนินการร่วมกันได้ 
 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาหรือใช้ระบบสารสนเทศที่

เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อประหยัดงบประมาณ 
 นําเสนอความเห็นและรับฟังข้อแนะนําจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสูง (CIO) 
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การติดตามประเมินผล 
 
การติดตามประเมินผลการแปลงแผนแม่บทฯไปสู่การปฏิบัติ ให้ยึดแนวทางตามแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 ของหน่วยประสานงานกลางด้าน
นโยบายและแผน ICT ดังน้ี 

 
1. สร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในการนําแผน

ไปสู่การปฏิบัติ (Awareness Building) 
2. ทําการศึกษา ทบทวน และปรับปรุงตัวช้ีวัด ทั้งในภาพรวมและในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

เพื่อให้สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีผลสัมฤทธ์ิ 
3. อบรม สัมมนา เพื่อให้ความรู้ในรายละเอียดของยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้แก่

หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลัก 
4. กําหนดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการเพือ่ใหเ้กดิ

ผลสัมฤทธ์ิในการนําแผนแม่บทไปปฏิบัติ 
5. ให้คําแนะนําปรึกษาในเรื่องการจัดสรรทรัพยากร และงบประมาณการดําเนินการของหน่วยงาน

เจ้าภาพ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
6. ติดตามและประเมินผลการนําแผนแม่บทไปปฏิบัติเป็นรายปี ในระยะครึ่งทาง และเมื่อสิ้นสุดแผน 
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บทที่ 6 
สรุปยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

 
สรุปยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ 

 
ความสอดคล้อง : ร่างแผนพฒันาดิจทิัลฯ  ข้อ 4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจทิัล 
   กรอบนโยบาย ICT2020  ข้อ 4. ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐฯ 
   ร่างแผนแมบ่ท ICT ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ประเทศไทย  

 ข้อ 3. ยกระดับบรกิารอิเลก็ทรอนิกส์ของภาครัฐฯ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม
เงิน ตัวชี้วัด หมายเหตุ 2559 2560 2561 2562 2563

1. แผนงานพฒันาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) และระดับกรม (DOC) 
1.1 *โครงการสร้างมาตรฐานระบบสารสนเทศ (TH e-GIF) วธ. - - 5.0 5.0 5.0 15.0 มีมาตรฐานระบบสารสนเทศ

ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF
 

1.2 *โครงการระบบสารสนเทศเพือ่การตัดสินใจของผูบ้รหิาร 
(Executive Information System : EIS) 

วธ. - - 3.0 3.0 3.0 9.0 - มีระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

1.3 *โครงการระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม วธ. - 8.2 10.0 10.0 10.0 38.2 สามารถส่งข้อมูล MOC ไป
ยัง PMOC ผ่านระบบเว็บ
เซอร์วิสได้ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม
เงิน ตัวชี้วัด หมายเหตุ 2559 2560 2561 2562 2563

1.4 *โครงการจัดทําแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

วธ. - - - - 8.0 8.0 มีแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

 

1.5 โครงการระบบการตรวจราชการ สป. - - 0.3 - 0.3 0.6 มีระบบรายงานการตรวจ
ราชการ 

 

รวมงบประมาณ  - 8.2 18.3 18.0 26.3 70.8   

2. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบการบริการหน่วยงานภายนอกและประชาชน 

2.1 *โครงการระบบเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  วธ. - - 2.5 0.25 0.25 3.0 มีระบบเครือข่ายทาง
วัฒนธรรม 

 

2.2 *โครงการระบบบรกิารแบบเบ็ดเสรจ็จุดเดียว  
(One Stop e-Service) 

วธ. - - 5.0 3.0 1.0 9.0 มีระบบบริการแบบเบ็ดเสรจ็
จุดเดียว 

 

2.3 โครงการพัฒนาระบบข้อมลูเสมอืนจริงรากวัฒนธรรมวิถี
ไทย บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที ่(AR Culture on 
Mobile) 

สป. - 5.0 5.0 5.0 5.0 20.0 - มีระบบบรหิารข้อมลูการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

- มีระบบฐานข้อมลูและองค์
ความรู้ที่ถูกต้องทันสมัย 

 

2.4 โครงการเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (C-ME) 

สป. - - 5.0 5.0 5.0 15.0 มีระบบศูนย์ปฏิบัติการสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 

2.5 โครงการระบบสารสนเทศการสร้างภูมิคุ้มกัน สป. - - 5.0 0.5 2.0 7.5 มีระบบสารสนเทศการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน 

 

2.6 โครงการเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม สป. - 5.0 0.5  0.5  0.5  6.5 รูปแบบและข้อมูลบน
เว็บไซต์มีความถูกต้อง
ทันสมัย (Update) 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม
เงิน ตัวชี้วัด หมายเหตุ 2559 2560 2561 2562 2563

2.7 โครงการรบัข้อร้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส ์ สป. - 0.8 - 1.0 - 1.8 - มีระบบรับข้อร้องเรียน
แบบอิเล็กทรอนิกส ์

- ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้งาน 

 

รวมงบประมาณ  - 10.8 23.0 15.25 13.75 62.8   
3. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการและการปฏิบัติงาน (Back Office) 

3.1 *โครงการระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 
กระทรวงวัฒนธรรม (e-Project) 

วธ. - - 4.0 0.5 0.5 5.0 มีระบบบรหิารแผนงาน/
โครงการและงบประมาณ 

 

3.2 *โครงการระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล (HR) วธ. - - 4.0 0.5 0.5 5.0 มีระบบบรหิารทรัพยากร
บุคคล 

 

3.3 *โครงการระบบอินทราเน็ต (Intranet) วธ. - - 10.0 1.0 1.0 12.0 ระดับความพอใจของผู้ใช้  
3.4 *โครงการระบบ Single Window วธ. - - 0.5 - 0.5 1.0 - มีระบบกลางเพื่อเรียกใช้

ระบบสารสนเทศต่างๆ 
- จํานวนหน่วยงานที่ใช้งาน 

 

3.5 *โครงการพัฒนาระบบจัดเกบ็สญัญาระหว่างประเทศ วธ. - - 0.5 - 0.2 0.7 ระดับความรวดเร็วในการนํา
สัญญากลบัมาใช้งาน 

 

3.6 *โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application สําหรับ
สารสนเทศที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน 

วธ. - - 2.0 - 2.0 4.0 - จํานวน Mobile app. 
- ระดับความพอใจของผู้ใช้ 

 

3.7 โครงการระบบบรหิารจัดการพัสดุครุภัณฑ์ สป. - - 2.5 - 0.37 2.87 มีระบบจัดการพสัดุครุภัณฑ ์  
3.8 โครงการระบบลงเวลาการปฏิบัติราชการ สป. - - - 0.5 - 0.5 - จํานวนหน่วยงานที่ใช้งาน  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม
เงิน ตัวชี้วัด หมายเหตุ 2559 2560 2561 2562 2563

- ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้ 

3.9 โครงการระบบสารสนเทศสถิติ สาขาศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

สป. - - 5.0 2.0 2.0 9.0 มีสถิติไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
เมื่อเทียบกับผังสถิติทางการ 

 

รวมงบประมาณ  - - 28.5 4.5 7.07 40.07   
4. แผนงานพฒันาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย 

4.1 โครงการระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบาย สป. - - 2.0  2.0  2.0  6.0 มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลสนับสนุนนโยบาย

 

รวมงบประมาณ  - - 2.0 2.0 2.0 6.0   
รวมทั้งสิ้น  - 19.0 71.8 39.75 49.12 179.67   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
ความสอดคล้อง : ร่างแผนพฒันาดิจทิัลฯ ข้อ 2. ขับเคลือ่นเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
  กรอบนโยบาย ICT2020 ข้อ 3. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมลูค่าเศรษฐกิจฯ 
     ข้อ 5. พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตฯ 
   ร่างแผนแมบ่ท ICT ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ประเทศไทย  

ข้อ 4. ส่งเสริมและพฒันาธุรกจิและอุตสาหกรรม ICT ให้เติบโตสดใสมีขีดความสามารถในการแข่งขันฯ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม
เงิน ตัวชี้วัด หมายเหตุ 2559 2560 2561 2562 2563

1. แผนงานนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิ 
1.1 *โครงการบรูณาการระบบทะเบียนความรู้ด้านศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม 
วธ. - - 5.0 5.0 5.0 15.0 จํานวนข้อมูลในระบบ  

1.2 *โครงการ Digital Cultural Mall วธ. - - 5.0 0.5 0.5 6.0 จํานวนข้อมูลในระบบ  
รวมทั้งสิ้น  - - 10.0 5.5 5.5 21.0   

2. แผนงานพฒันาระบบนําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
2.1 *โครงการพัฒนา/ปรบัปรุง Mobile Application เพื่อ

นําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ฯ ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัย 
วธ. - - 5.0 1.0 1.0 7.0 - จํานวนผู้ดาวน์โหลด 

Mobile App. 
- ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้ Mobile App. 

 

รวมงบประมาณ  - - 5.0 1.0 1.0 7.0   
รวมทั้งสิ้น  - - 15.0 6.5 6.5 28.0   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
ความสอดคล้อง : ร่างแผนพฒันาดิจทิัลฯ ข้อ 3. สร้างสงัคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

ข้อ 5. พัฒนากําลังคนใหพ้ร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกจิและสงัคมดิจิทัล 
  กรอบนโยบาย ICT2020 ข้อ 2. พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศฯ 
     ข้อ 6.3 ส่งเสริมให้มีสือ่ดิจิทลัทีส่ามารถใช้ประโยชน์ในการกระบวนการเรยีนรู้ฯ 
     ข้อ 6.5 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือสังคมเรียนรู้ออนไลน์ฯ 

ร่างแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ประเทศไทย  
ข้อ 1. พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICTเพื่อดํารงชีวิตและประกอบอาชีพฯ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม
เงิน ตัวชี้วัด หมายเหตุ 2559 2560 2561 2562 2563

1. แผนงานพฒันาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สาร 
สป. - - 1.0 1.0 1.0 3.0 มีแผนพฒันาผูบ้รหิาร 

ผู้ใช้งาน และนักเทคนิค 
 

2. แผนงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
2.1 *โครงการระบบบรหิารจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน 

(Knowledge Management) 
วธ. - - 5.0 0.5 0.5 6.0 มีระบบบรหิารจัดการองค์

ความรู้ (KM) 
 

3. แผนงานสร้างสังคมคุณภาพด้วยความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
3.1 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมลูกลางทางวัฒนธรรม สป. - - 5.0 5.0 5.0 15.0 ระดับความพงึพอใจของ

ผู้ใช้งาน 
 

รวมทั้งสิ้น  - - 11.0 6.5 6.5 24.0   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
ความสอดคล้อง : ร่างแผนพฒันาดิจทิัลฯ ข้อ 6. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 
   กรอบนโยบาย ICT2020 ข้อ 6.6 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงปลอดภัยในการใช้สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ฯ 
   ร่างแผนแมบ่ท ICT ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ประเทศไทย  

ข้อ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียงฯ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม
เงิน ตัวชี้วัด หมายเหตุ 2559 2560 2561 2562 2563

1. แผนงานจัดทําแนวนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

1.1 *โครงการจัดทําแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย 

วธ. - - 2.0 2.0 2.0 6.0 มีแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย 

 

1.2 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การ
บรหิารความเสี่ยง และแผนสํารองฉุกเฉินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

สป. - - 2.0 2.0 2.0 6.0 มีแผนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย บริหารความเสี่ยง 
และแผนสํารองฉุกเฉินด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร 

 

1.3 โครงการจัดทําระบบป้องกันความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สป. - - 20.0 15.0 10.0 45.0 มีระบบปอ้งกันความมั่นคง
ปลอดภัย ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร

 

รวมทั้งสิ้น  - - 24.0 19.0 14.0 57.0   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่าย ให้มีความเหมาะสมทันสมัย 
 
ความสอดคล้อง : ร่างแผนพฒันาดิจทิัลฯ ข้อ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจทิัลประสิทธิภาพสงูให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
   กรอบนโยบาย ICT2020 ข้อ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือการสื่อสารรปูแบบฯ 
   ร่างแผนแมบ่ท ICT ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ประเทศไทย  

ข้อ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียงฯ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม
เงิน ตัวชี้วัด หมายเหตุ 2559 2560 2561 2562 2563

1. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ 
1.1 โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และ

เครือข่ายของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
สป. 6.0 6.0 15.0 20.0 25.0 72.0 จํานวนเครื่องแม่ข่ายและ

หน่วยจัดเกบ็ข้อมลู ที่ติดตั้ง
และใหบ้ริการ 

 

1.2 โครงการเช่าอุปกรณ์และบริการเชื่อมต่อเครือข่าย
กระทรวงวัฒนธรรม 

สป. 11.3 11.3 20.0 22.0 25.0 89.6 จํานวนอุปกรณ์พร้อม
ลิขสิทธิ์การใช้งาน 

รวมค่า Internet 
และบริการ 

1.3 โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

สป. 1.0 1.0 2.0 2.2 2.5 8.7 จํานวนเครื่องมืออปุกรณ์ที่
จําเป็น 

 

1.4 โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ สป. 12.4 29.7 30.0 32.0 35.0 139.1 จํานวนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

 

1.5 โครงการจัดทําห้องเครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และห้อง
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม ณ ที่ตั้งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม ่

สป. - 13.5 - - - 13.5 
 

ห้องเครื่องแม่ข่ายและห้อง
ศูนย์ปฏิบัติการฯ สามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อการย้ายไป
ยังสํานักงาน
แห่งใหม ่

รวมงบประมาณ  30.7 61.5 67.0 76.2 87.5 322.9   
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม
เงิน ตัวชี้วัด หมายเหตุ 2559 2560 2561 2562 2563

2. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงศูนย์สํารองข้อมลู (DR Site) 
2.1 โครงการปรับปรงุ/บํารุงรกัษาศูนย์สํารองข้อมลู (DR 

Site) ประจําภูมิภาค 
สป. - - 1.0 1.0 1.0 3.0 เสถียรภาพของศูนย์สํารอง

ข้อมูล 
ปี 61-63 ย้าย
ไปอาคารใหม ่

2.2 โครงการทบทวนและฝึกซอ้มปฏิบัติการใช้ศูนย์สํารอง
ข้อมูล (DR Site) 

สป. - - 0.2 0.2 0.2 0.6 มีการฝึกซอ้มและทบทวน
การทํางานในภาวะฉุกเฉิน 

 

3. แผนงานพฒันาระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
3.1 โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล (Video 

Conference) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
สป. - - 5.0 0.5 0.5 6.0 ระดับประสิทธิภาพและ

เสถียรภาพการใช้งาน 
 

รวมงบประมาณ  - - 6.2 1.7 1.7 9.6   
รวมทั้งสิ้น  30.7 61.5 73.2 77.9 89.2 332.5   

 
  



62 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)  

สํานักงานปลัดกระทรวง (ทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)  
 

สรุปภาพรวมงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง และของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งทางสํานักงานปลัดกระทรวงเป็นผู้ของบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมทั้งสิ้น 
(ล้านบาท) 2559 2560 2561 2562 2563 

1. การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบรกิาร - 19.0 71.8 39.75 49.12 179.67 
2. การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทลั - - 15.0 6.5 6.5 28.0 
3. การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั - - 11.0 6.5 6.5 24.0 
4. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล - - 24.0 19.0 14.0 57.0 
5. การเพิ่มประสทิธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือ่งมอือุปกรณ์และระบบเครือข่ายฯ 30.7 61.5 73.2 77.9 89.2 332.5 

รวมทั้งสิ้น 30.7 80.5 195.0 149.65 165.32 621.17 
 


	0.รองปก-สน.ปลัด_BW.pdf
	Blank_Page_1
	0.สารบัญ-สน.ปลัด _art
	1.บทนำ-สน.ปลัด _art
	2.กรอบแนวคิด-สน.ปลัด _art
	3.บทวิเคราะห์ SWOT-สน.ปลัด _art
	4.ยุทธศาสตร์-สน.ปลัด _art
	5.ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์-สน.ปลัด _art
	6.บริหารจัดการ-สน.ปลัด-blank_art
	6.บริหารจัดการ-สน.ปลัด _art_.pdf
	Blank_Page_1

	7.สรุปงบประมาณ-สน.ปลัด _art

