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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นองค์กรหลักด้านการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแผ่ศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรมของประเทศ ปัจจุบันมีบทบาทในการเป็นแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่
สามารถนํามาใช้เป็นต้นทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีภาพรวม
โครงสร้างการบริหารดังรูปที่ 1.1 
 

 
 

รูปที่ 1.1 ภาพรวมโครงสร้างการบรหิารของกระทรวงวัฒนธรรม 
 

วิสัยทัศน์ของกระทรวงวัฒนธรรม 
 
เป็นองค์กรหลักที่อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์วัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อ

เสริมสร้างรากฐานการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและเศรษฐกิจที่ย่ังยืน 
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พันธกิจของกระทรวงวัฒนธรรม 
1. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีการ

รักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างย่ังยืน 
2. ปลูกจิตสํานึกความเป็นไทยสร้างค่านิยมและวิถีชีวิตที่ดีงาม   
3. ส่งเสริม สนับสนุนการนําทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดให้เป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิง

สร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
4. จัดการศึกษา วิจัย และบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
5. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศเพื่อนําไทยสู่สากล 

 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรม 
2. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ และพัฒนาสินค้า และบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจ 
4. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย และบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม 
5. สร้างความเข้มแข็งของประเทศไทยรองรับประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรมและพัฒนา

ศักยภาพไทยสู่สากล 
 
เป้าหมายหลักของกระทรวงวัฒนธรรม  

1. ธํารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 แต่ละท้องถ่ินสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง 
 มีกิจกรรมระดับชาติที่เกี่ยวเน่ืองกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2. ประชากรโดยส่วนรวม มีคุณภาพ มีความสามารถ มีความเข้าใจในรากฐานทางวัฒนธรรมของตน
และนํามาใช้ในการดํารงชีวิต 
 ประชาชน มีจิตสํานึกและดํารงชีวิตตามรากฐานทางวัฒนธรรมของตนและรู้เท่าทันโลก 
 มีเว็บไซต์ เผยแผ่ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่เด็ก เยาวชน และประชาชน 
 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งระดับชาติ และชุมชนท้องถ่ิน ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม 
 มีพิพิธภัณฑ์ชนชาติไทย หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หอสมุดแห่งชาติแห่งใหม่ 

3. สังคมมีความสมานฉันท์ ดํารงไว้ซึ่งคุณธรรม และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานวัฒนธรรม
อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีศักด์ิศรี 
 ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม เพื่อสร้าง

ความสมานฉันท์ และเอื้ออาทรต่อกัน 
 มีศูนย์วัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน สําหรับบริการกิจกรรมทางวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ อย่าง

หลากหลาย 
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 มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเกิดข้ึนทุกภาคต่างๆ และเช่ือมโยงสู่ประเทศใกล้เคียง 
 ภูมิปัญญาไทยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 

4. สถาบันทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันทางศาสนา ฯลฯ มีความเข้มแข็ง
ทําหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา 
 เกิดเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ 
 มีระบบฐานข้อมูลทางด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สําหรับบริหารจัดการการดําเนินงาน

ด้านวัฒนธรรมและให้บริการองค์ความรู้แก่ประชาชน 
 

กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2547-
2549) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) พร้อมทั้งดําเนินการตามแผนฯที่กําหนดไว้ อีกทั้งตอบสนองนโยบาย
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย แต่เน่ืองจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 สิ้นสุดลง ประกอบกับมี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายตามสถานการณ์ด้านการบริหารประเทศ และมีความต้องการเร่งรัดให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรมด้านการบริการภาครัฐ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

 
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 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 
2.3 กรมการศาสนา 
2.4 กรมศิลปากร (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 
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2.5 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
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 และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 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 สมัภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานภายใต้สังกัด 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 และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

 
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 และหน่วยงานภายใต้สังกัด 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 

 
ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนด 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 
 
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 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 
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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 (ฉบับที่ 3) 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 และพระบรม 

วงศานุวงศ์ 
2.1.2 ดําเนินงานตามพระราชดําริ และส่งเสริมการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2.1.3 อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา และส่งเสริมการนําหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจําวัน 
2.1.4 อนุรกัษ์ 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 ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยาน

ประวัติศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ชุมชน
วัฒนธรรมต้นแบบ หอศิลป์ แหล่งเรียนรู้ทางศาสนา รถฉายภาพยนตร์เคลื่อนที่ พิพิธภัณฑ์
เคลื่อนที่ 

2.4.2 ผลิตสื่อเผยแพร่บริการการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย 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) 
 

การสํารวจสถานภาพปัจจุบันของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรม ในที่น้ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพร้อมและความเหมาะสมเบื้องต้นของการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ที่จําเป็นต่อการ
บริหารและปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กร แต่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบทาง
ทะเบียนครุภัณฑ์และการจัดสรรงบประมาณ โดยผลการสํารวจได้แสดงรายละเอียดจําแนกไว้ในแต่ละ
หน่วยงาน ซึ่งมีการใช้ระบบเครือข่าย (Network) เช่ือมโยงร่วมกันที่สํานักงานปลัดกระทรวง ดังน้ี 
 

 
รูปที่ 3.1 แผนผังระบบเครอืข่าย (Network) ของกระทรวงวัฒนธรรม ณ เดือนกรกฎาคม 2558 

 
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) 
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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) ผ่านอนิเทอร์เน็ต  

 
สภาพปัจจุบันของบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กระทรวงวัฒนธรรม มีบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จําแนกตาม
ตําแหน่งหน้าที่ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ เดือนกรกฎาคม 2558 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 

 
สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
 

การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรมบางท่าน ดําเนินการในลักษณะการประชุมเปดิ
โครงการและการนําเสนอความก้าวหน้าการดําเนินงานจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นของท่านในที่ประชุม ส่วนบางท่านใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัว ซึ่งทั้งหมด
สามารถสรุปผลได้ ดังน้ี 
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1. สรุปผลจากการประชุมเปิดโครงการ (Kickoff) 
 

1.1 การจัดทําแผนแม่บท ICT ของกระทรวงวัฒนธรรม ต้องมีความครอบคลุมทุกกรม และทุก
กรมต้องมีส่วนร่วม 

1.2 การจัดทําแผนแม่บท ICT ฉบับน้ีอาจมีระยะเวลายาวเกินไป เน่ืองจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
เร็ว แต่ก็เป็นเรื่องดีที่มีการวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับ ICT 2020 ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรม
พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 

1.3 การพัฒนา ICT ต้องเน้นการให้บริการแก่ประชาชน เพราะประโยชน์ที่แท้จริงจะอยู่ที่
ประชาชน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยลดภาระงานประจําของเจ้าหน้าที่ (Back Office)  

1.4 พัฒนาฐานข้อมูลกลางและบูรณาการข้อมูลของแต่ละกรมให้สามารถเช่ือมโยงกันได้ เพื่อให้มี
การสอบทานข้อมูล (Clearing) ที่ตรงกัน มีความพร้อมรองรับการเช่ือมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่นในประเทศและอาเซียน 

1.5 การพัฒนาฐานข้อมูลในแต่ละประเด็นของแต่ละภูมิภาค ควรเอื้อต่อการสืบค้นหรือใช้งานได้
อย่างต่อเน่ือง เช่น สถานที่ทางภูมิศาสตร์ รายละเอียดข้อมูล การเดินทาง ซึ่งจะส่งผลต่อการ
นําไปต่อยอดทางธุรกิจ เป็นต้น 

1.6 กระทรวงวัฒนธรรมจะต้องจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) จากแผนแม่บทฉบับน้ี ซึ่งจะ
เป็นกรอบแนวทางนําไปสู่สังคมดิจิทัล 

1.7 ประเด็นสําคัญของการพัฒนางานด้าน ICT ประกอบด้วย การบริหาร/ปฏิบัติงานประจําวัน 
และการให้บริการต่อประชาชน 

1.8 การนําเสนอข้อมูลเชิงบริหารต้องการให้มีความทันสมัย (Real Time) โดยมีกระบวนการสรุป
ข้อมูลจากกรม (DOC : Department Operation Center) ส่งต่อไปประมวลผลข้อมูล
ร่วมกันที่กระทรวง (MOC : Ministry Operation Center) 

1.9 การจัดทําข้อมูลควรเป็นการส่งข้อมูลเฉพาะรายการที่มีความเปลี่ยนแปลง (Transaction) 
จากระดับล่าง (Bottom up) ข้ึนมาประมวลผลใช้งานในระดับบริหาร มากกว่าจะมีลักษณะ
เป็นการกรอกแบบฟอร์ม (Key in) อย่างในปัจจุบัน 

1.10 ปัจจุบันมีการจัดทําข้อมูลเพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ แต่มักไม่มีความต่อเน่ือง ซึ่งอาจ
เน่ืองมาจากหน่วยงานส่วนภูมิภาคขาดแคลนบุคลากรด้าน ICT 

1.11 การวิเคราะห์และวางแผนงาน ควรใช้มุมมองจากภาพรวมของกระทรวงก่อน เพื่อจําแนก
บทบาทหน้าที่และความมีส่วนร่วมตามบริบทของแต่ละกรม 

 
2. สรุปผลจากการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงาน 
 

2.1 นโยบายการใช้ ICT เพื่อนําเสนอองค์ความรู้ของกระทรวงวัฒนธรรม จะใช้หลักเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในทุกประเด็นงานด้านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม สู่สาธารณะ เช่น มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ 
กิจกรรมการดําเนินงานทางวัฒนธรรม เป็นต้น 
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2.2 ใช้ ICT เป็นเครื่องมือ Digitize ข้อมูลจากมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และนําเสนอเพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจในการนําไปต่อยอดสู่ภาระงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยว การ
พัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การศึกษา เป็นต้น 

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

2.4 นโยบายการใช้ ICT เพื่อการบริหาร กํากับ ดูแล และการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม 
ควรเน้นที่การบริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
ทันสมัย มีมาตรฐาน มีคุณภาพและความพร้อมใช้งาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม 
(Monitoring) ได้ทุกระยะ รวมทั้งสามารถใช้อ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว 

2.5 ประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ในการนําเสนอข้อมูลได้ 2-3 ระดับ เพื่อให้เห็น
ภาพรวมทั้งประเทศ โดยระยะแรกอาจใช้ความถูกต้องด้านพิกัดที่พอสมควร แล้วค่อย
ปรับปรุงให้ดีข้ึนในระยะต่อๆไป 

2.6 ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาข้อมูลและการให้บริการ เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี โดยอาจแบ่งการดําเนินงานเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

2.7 ภาพรวมการบริหารจัดการ ICT ของกระทรวงวัฒนธรรม ต้องการให้เป็นกระทรวงหลักใน
การนํามิติทางวัฒนธรรมไปสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้แก่สังคม เป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม รวมทั้งนําทรัพยากรทางวัฒนธรรมไปสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว 

2.8 การบริหารจัดการองค์ความรู้ควรมีการแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย 
 
2.8.1 องค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการและปฏิบัติงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวง และ

กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสร้างความตระหนัก ความรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ตลอดจนทักษะประสบการณ์ทํางาน (Tacit knowledge) ที่สามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันได้ภายในองค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในการเลือกใช้ให้
เหมาะสม ประกอบด้วย 
 การนําเสนอประกาศ/ข่าวสารภายในองค์กร (Post it) ที่รวดเร็ว มีกระบวนการ

ตรวจสอบหรือกลั่นกรอง มีมาตรฐาน (ทํานองเดียวกับมาตรฐาน ISO) เช่น การ
นําเสนอข่าวการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรี เป็นต้น 

 การนําเสนอกฎระเบียบ/วิธีการดําเนินงานทางราชการ (Code of conduct) ที่
ถูกต้อง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น นอกจากน้ีควรจัดทํากระบวนงาน (Work 
flow) เพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถกํากับ/ควบคุมกันเองได้ หรืออย่างน้อยจะเป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากรที่เข้ามารับตําแหน่งใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องต่อไป 

 การนําเสนอความรู้จากทักษะประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน 
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2.9 องค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณะ ควรดําเนินการใน
ลักษณะของ Big data เพื่อความพร้อมรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Agent) ที่จะใช้
ในการนําเสนอข้อมูล (View) มิติต่างๆได้หลากหลาย เน่ืองจากปัจจุบันทีข้อมูลปริมาณมากที่
รอการจัดการให้เป็นระบบที่สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ 

2.10 การนําเสนอองค์ความรู้สู่สาธารณะ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมล่อแหลมทางสังคม
ของเยาวชน ควรใช้แนวทางการสอนให้ตระหนักถึงคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ดีกว่า เพื่อ
นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แทนการห้ามปรามหรือช้ีให้เห็นพิษภัยของพฤติกรรม
ดังกล่าว ซึ่งมักจะได้รับการต่อต้านจากเยาวชนเสมอมา 

2.11 การพัฒนาด้าน ICT จะต้องเป็นเครื่องมือที่มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ทํางาน (Educate) ของบุคลากร เช่น ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการ 
(Work flow) จําเป็นต้องนําเสนอโครงสร้างของลําดับการทํางาน (Hierarchy) และจํากัด
สิทธ์ิการใช้งานให้เหมาะสม อาทิ เรื่องเดิม – ข้อเท็จจริง – ข้อพิจารณา – นําเสนอ – 
อนุมัติ เป็นต้น  

2.12 กระทรวงวัฒนธรรมต้องดําเนินการจัดทําและเตรียมความพร้อมข้อมูล เพื่อช้ีนําสังคมให้
สามารถนําไปใช้งานได้ทัน เช่น กรณีเกิดปัญหาในสังคม ผู้บริหารจําเป็นต้องใช้ข้อมูลรอบ
ด้านจากระบบ ICT เพื่อการตอบคําถามที่จะส่งผลกระทบสูงมาก (Impact) ต่อสังคม  

 
ความต้องการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ผลจากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานด้าน ICT ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง และการจัด
ประชุมกลุ่มย่อย พอสรุปความต้องการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้นได้ ดังน้ี 
 

1. ต้องการพัฒนาระบบปฏิบัติงานประจําของแต่ละส่วนงาน และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลไปสู่ศูนย์
ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) พร้อมทั้งส่งข้อมูลต่อไปยังศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) ได้
ในลักษณะ Online Real time 

2. ต้องการพัฒนา Mobile Application สําหรับสารสนเทศทุกระบบที่จําเป็นต้องใช้สําหรับการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

3. ต้องการระบบบริหารโครงการ (Project Management) เพื่อการจัดทําสรุปรายงานทุกระดับ 
4. ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานสําหรับการปฏิบัติงานที่สามารถใช้ร่วมกันได้ทกุหน่วยงาน 

เช่น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ระบบบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ ์เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในประเด็นการ

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

5. มีบุคลากรอาวุโสที่เพียบพร้อมด้วยองค์ความรู้ด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สามารถให้คําปรกึษา
แนะนําในการสอบทานข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อ
การเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องน่าเช่ือถือ 

6. ข้อมูลองค์ความรู้ของกระทรวงวัฒนธรรม เปน็ข้อมลู
พื้นฐานสําคัญทีจ่ําเป็นหรือมีความต้องการใช้งาน
ของหน่วยงานภายนอกหลายแห่ง (ทั้งภาครัฐและ

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 

5. ความถูกต้องน่าเช่ือถือของข้อมลูทีจ่ัดเก็บและนําไป
เผยแพร่บางส่วน อาจขาดการตรวจสอบตามวิธีการ/
หลักการ/แนวทางที่เหมาะสม 

6. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมลู ที่อาจไม่เหมาะสมตาม
หลักวิชาการทางคอมพิวเตอร ์
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
เอกชน) 

7. มีหน่วยงานในสงักัดกระจายตัวครอบคลุมอยู่ทั่ว
ประเทศ ส่งผลใหส้ามารถจัดเกบ็ข้อมลูได้อย่างทั่วถึง
ทุกพื้นที่ในเวลาอันรวดเร็ว 

7. หน่วยงานในสังกัดมีการกระจายตัวอยู่ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ต้องลงทุนงบประมาณด้าน 
ICT เพิ่มข้ึน เน่ืองจากไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ 

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 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
วิสัยทัศน์ 
 

อนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
พันธกิจ 
 

1. พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้มีความพร้อมรองรับการใช้งาน 
และการเช่ือมโยงบูรณาการผ่านระบบดิจิทัล 

2. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน ให้มีความพร้อมรองรับการใช้งาน และการ
เช่ือมโยงบูรณาการผ่านระบบดิจิทัล 

3. เพิ่มสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ 

4. พัฒนาระบบเครือข่าย จัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์ รวมทั้งระบบสารสนเทศที่จําเป็นต่อการใช้งาน 
รองรับการเช่ือมโยงบูรณาการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยความ
มั่นคงปลอดภัย 

 
เป้าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

บูรณาการระบบสารสนเทศและข้อมูลร่วมกันทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อ
ตอบสนองการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (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) ใน 

แต่ละยุทธศาสตร์ อาจต้องดําเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน ในที่น้ีจึงทําเครื่องหมาย * กํากับไว้ 
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รูปที่ 4.1 เป้าหมายการพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
ภาพรวมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงวัฒนธรรม ตามเป้าหมาย

ข้างต้น 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) 

 
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 ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 

2. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริการหน่วยงานภายนอกและประชาชน  
 
วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดให้บริการเชิงรุกหรือเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ที่จะอํานวยความสะดวก

ให้แก่หน่วยงานภายนอกและประชาชน ในการติดต่อสื่อสารหรือดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย 

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

2.4 โครงการเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (C-ME) ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

2.5 โครงการระบบสารสนเทศการสร้างภูมิคุ้มกัน (ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) 
2.6 โครงการเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม (ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) 
2.7 โครงการรับข้อร้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) 
 

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 
3.6 *โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application สําหรับสารสนเทศทุกระบบที่จําเป็นต้องใช้ใน

การบริหารและการปฏิบัติงาน 
3.7 โครงการระบบบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ์ (ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) 
3.8 โครงการระบบลงเวลาการปฏิบัติราชการ (ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) 
3.9 โครงการระบบสารสนเทศสถิติ สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (ของสํานักงานปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม) 
 

4. แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมตอบสนองนโยบายผูบ้รหิารระดับสูง ที่อาจมีความจําเป็น

เร่งด่วนในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสําคัญตามสถานการณ์ต่างๆ ประกอบด้วย 
 
4.1 โครงการระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบาย (ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
วัตถุประสงค์ 
 
เพื่อมุ่งเน้นรูปแบบการนําเสนอข้อมูลองค์ความรู้ที่ทันสมัย สร้างความน่าสนใจและแรงดึงดูดผู้ใช้งาน
ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างย่ิง เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มักละเลยคุณค่าทางศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรมของไทย เป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้นักคิด นักการ
ตลาด ในการนําไปต่อยอดการผลิตสินค้าหรอืบริการด้วยรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
 
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

รูปลกัษณ์ที่ทันสมัย 
 

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

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

 
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 
 การจัดทําพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

และสนับสนุนกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของแต่ละฝ่าย  
 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 
 ทกัษะการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 

 
2.1 *โครงการระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน (Knowledge Management) 

 
3. แผนงานสร้างสังคมคุณภาพด้วยความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ เพื่อการนําเสนอความรู้ที่สมบูรณ์ถูกต้องด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เอื้อต่อ
การเป็นแหล่งสืบค้น อ้างอิง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
3.1 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม (ของสํานักงานปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
วัตถุประสงค์ 
 
เพื่อสนับสนุนกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทั้งในประเด็นการรักษาความลับของข้อมูล (Confidential) ความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูล 
(Integrity) และความมีเสถียรภาพในการใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง (Availability)  
 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 
1. แผนงานจัดทําแนวนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
วัตถุประสงค์ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง แผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และแผนฉุกเฉิน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามข้อกําหนดของกฎหมาย 
 
1.1 *โครงการจัดทําแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
1.2 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การบริหารความเสี่ยง และแผนสํารอง

ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) 
1.3 โครงการจัดทําระบบป้องกันความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่าย ให้มี
ความเหมาะสมทันสมัย 

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

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายปัจจุบันของกระทรวงวัฒนธรรม ให้มีความ
เหมาะสมทันสมัย รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการใช้งานที่
เพิ่มมากข้ึน 
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1.1 โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

1.2 โครงการเช่าอุปกรณ์และบริการเช่ือมต่อเครือข่ายกระทรวงวัฒนธรรม   
1.3 โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
1.4 โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.5 โครงการจัดทําห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม ณ 

ที่ต้ังสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม่ 
 

2. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงศูนย์สํารองข้อมูล (DR Site) ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 
วัตถุประสงค์ สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุศูนย์ข้อมูลหลักไม่สามารถ
ใช้งานได้อย่างทันท่วงที 

 
2.1 โครงการปรับปรุง/บํารุงรักษาศูนย์สํารองข้อมูล (DR Site) ประจําภูมิภาค 
2.2 โครงการทบทวนและฝึกซ้อมปฏิบัติการใช้ศูนย์สํารองข้อมูล (DR Site) ในกรณีฉุกเฉิน 

 
3. แผนงานพัฒนาระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 
วัตถุประสงค์ สนับสนุนการจัดประชุมระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อลดต้นทุนในการ

เดินทางและค่าที่พัก อีกทั้งอํานวยความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูลจากสถานที่
ทํางานของแต่ละฝ่ายได้อย่างคล่องตัว 

 
3.1 โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

(ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม)  
 

 
ภาพรวมแผนปฏิบัติการ 
 

ภาพรวมแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2559-2563) ของกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สามารถจําแนก
การดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆในแต่ละปีงบประมาณ พอสรุปได้ดังน้ี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 2563 

1. แผนงานพฒันาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) และระดับกรม (DOC) 
1.1 *โครงการสร้างมาตรฐานระบบสารสนเทศ (TH e-GIF) วธ.   X X X 
1.2 *โครงการระบบสารสนเทศเพือ่การตัดสินใจของผูบ้รหิาร (Executive Information 

System : EIS) 
วธ.   X X X 

1.3 *โครงการระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม วธ.  X X X X 
1.4 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) ทุกหน่วยงานดําเนินการเอง X X X X X 
1.5 *โครงการจัดทําแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วธ.     X 
1.6 โครงการระบบการตรวจราชการ สป./สรม./สวธ.   X  X 
1.7 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหม์ูลค่าจากการประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สศร.   X X X 
1.8 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการผลงานของศูนย์คุณธรรม เชิงนโยบาย และภารกิจ ศคธ.  X X X X 

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

(AR Culture on Mobile) 
สป.  X X X X 

2.4 โครงการเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (C-ME) สป.   X X X 
2.5 โครงการระบบสารสนเทศการสร้างภูมิคุ้มกัน สป.   X  X 
2.6 โครงการเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม สป.  X X X X 
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2.7 โครงการรบัข้อร้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส ์ สป.  X  X  
2.8 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบลงทะเบียนผูเ้ดินทางไปประกอบพิธีฮจัย์ ศน.   X X X 
2.9 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบทะเบียนผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนา ศน.   X X X 
2.10 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบ NSW นําเข้าส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ศก. X X X X X 
2.11 โครงการพัฒนาระบบใหบ้รกิารจดแจง้การพมิพ์ทาง Electronic อาทิ ISSN, ISBN, CIP ศก.  X X X X 
2.12 โครงการจัดเก็บภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ศก. X X X X X 
2.13 โครงการพัฒนาระบบจัดเกบ็ข้อมลูและให้บริการข้อมูลทางวิชาการสํานักวรรณกรรม เช่น 

ต้นฉบับหนังสอืหายาก 
ศก.  X X X X 

2.14 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสารสนเทศและใหบ้รกิารต้นแบบสถาปัตยกรรม ศก. X X X X X 
2.15 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูและใหบ้ริการขออนุญาตสรา้งอนุสาวรีย์แห่งชาติ และ

พระพุทธรูปสําคัญ 
ศก.     X 

2.16 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนสถานประกอบการภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์ สวธ.  X X X X 
2.17 โครงการพัฒนาระบบแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเสมอืนจริง สวธ.  X X X X 
2.18 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมลู เพือ่ให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร/องค์ความรู้ 

และเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ 
สศร.  X X X X 

2.19 โครงการพัฒนาระบบกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สศร.    X X 
2.20 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเชื่อมโยงบรูณาการและใช้

ประโยชน์ข้อมลูร่วมกันระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค 
สบศ.  X X X X 

2.21 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบหอ้งสมุดดิจทิัล (e-Library) 
 

ศมส./ศคธ. X X X X X 
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2.22 โครงการพัฒนา Meta data ตามมาตรฐาน EN15907 เพื่อรองรับการเชื่อมโยงเครือข่าย
หอภาพยนตร์นานาชาติ (FIAF) และระดับภูมิภาค (SEAPAVAA) 

หภ. X X X X X 

2.23 โครงการพัฒนาภาพยนตร์ประกอบงานวิจัย หภ. X X X X X 
2.24 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบหอ้งสมุดออนไลน์ (e-Library) หภ. X X X X X 
2.25 โครงการใหบ้ริการ Video on Demand หภ. X X X X X 

3. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการและการปฏิบัติงาน (Back Office) 
3.1 *โครงการระบบติดตามและประเมินผลโครงการ กระทรวงวัฒนธรรม (e-Project) วธ.   X X X 
3.2 *โครงการระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล (HR) วธ.   X X X 
3.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล (HR) สบศ./ศคธ.    X X 
3.4 *โครงการระบบอินทราเน็ต (Intranet) วธ.   X X X 
3.5 *โครงการระบบ Single Window วธ.   X  X 
3.6 *โครงการพัฒนาระบบจัดเกบ็สญัญาระหว่างประเทศ วธ.   X  X 
3.7 *โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application สําหรับสารสนเทศที่จําเป็นต้องใช้ในการ

บรหิารและการปฏิบัติงาน 
วธ.   X  X 

3.8 โครงการระบบบรหิารจัดการพัสดุครุภัณฑ์ สป.   X  X 
3.9 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบบรหิารจัดการพสัดุครุภัณฑ ์ ศก./สวธ./สบศ./ศคธ./หภ.  X X X X 
3.10 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการกิจกรรมของรัฐมนตรีและคลังภาพ สรม. X X X X X 
3.11 โครงการระบบลงเวลาการปฏิบัติราชการ สป.    X  
3.12 โครงการระบบสารสนเทศสถิติ สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สป.   X X X 
3.13 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบบันทึกข้อมลูการทํางาน ศน.   X X X 
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3.14 โครงการปรับปรงุ/บํารุงรกัษาระบบติดตามโครงการ แผนงาน และงบประมาณ ศก.  X X X X 
3.15 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบบรหิารโครงการ (Project Management) เพื่อติดตาม

ขั้นตอนการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ 
ศก./สบศ.  X X X X 

3.16 โครงการพัฒนาระบบบรหิารกจิการโรงละครแหง่ชาติ ศก.  X X X X 
3.17 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการด้านช่างและงานศิลปะในการบรูณะ ซ่อมแซม ศก.  X X X X 
3.18 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการอนุรกัษ์ ซ่อมแซม โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

และศิลปวัตถุ 
ศก.  X X X X 

3.19 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการข้อมูลสารสนเทศและคลังข้อมลูมรดกศิลปวัฒนธรรม ศก.  X X X X 
3.20 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์ ตั้งแต่

การสํารวจ รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย และจัดเก็บ 
ศก.  X X X X 

3.21 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการพิพิธภัณฑ์ โดยเชื่อมโยงข้อมูล สารสนเทศกบั
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ทั้งในและต่างประเทศ 

ศก.  X X X X 

3.22 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการงานด้านสถาปัตยกรรม ศก. X  X X X 
3.23 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านจดหมายเหตุ การบริหารเอกสาร คลังเอกสาร 

บันทึกเหตุการณ์ การใหบ้รกิารเอกสารจดหมายเหตุ การอนุรักษ์ การจัดเกบ็แปลงข้อมลู
เป็นดิจทิัล 

ศก. X X X X X 

3.24 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ สวธ./ศคธ. X X X X X 
3.25 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูตามภารกิจของกรมสง่เสรมิวัฒนธรรม สวธ. X X X X X 
3.26 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการเอกสารแบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Document) สวธ./สบศ./ศคธ.   X X X 
3.27 โครงการพัฒนาระบบบันทึกข้อมลูการทํางาน (ป่วย สาย ลา ขาด) สวธ.   X X X 
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3.28 โครงการพัฒนาระบบบรหิารบัญชีการเงิน สวธ./ศคธ.  X X X X 
3.29 โครงการพัฒนาระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) สศร.     X 
3.30 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการและจัดสรรพื้นที่เพือ่การจัดแสดงนิทรรศการ สศร.  X X X X 
3.31 โครงการพัฒนาระบบบรหิารแผนงาน/โครงการและงบประมาณ เพื่อสรุปภาพรวมการใช้

จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
สบศ./ศคธ.   X X X 

3.32 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขช่องโหว่ สบศ.  X X X X 
3.33 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ศมส. X X X X X 
3.34 โครงการพัฒนาระบบบรหิารโครงการ (Project Management & KPI) สนับสนุน

เครือข่ายคุณธรรมความดี 
ศคธ.   X X X 

3.35 โครงการพัฒนาระบบเงินเดือน (Payroll) ศคธ.    X X 
3.36 โครงการพัฒนาระบบเวลาการทํางาน (Time Attendance) ศคธ.   X X X 
3.37 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทํางานนอกสถานที่ (Tele-Work) หภ.     X 
3.38 โครงการพัฒนาระบบแบบฟอร์มหนังสือราชการ หภ.  X    
3.39 โครงการทํา Digitize ภาพยนตร์ในลักษณะที่ยังสงวนรักษาคุณค่าและนํากลับมาใช้งาน

ใหม่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
หภ.  X X X X 

4. แผนงานพฒันาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย 
4.1 โครงการระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบาย สป.   X X X 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 2563 

1. แผนงานนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิ 
1.1 *โครงการบรูณาการระบบทะเบียนความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วธ.   X X X 
1.2 *โครงการ Digital Cultural mall วธ.   X X X 
1.3 โครงการสอบทานความถูกต้องสมบรูณ์ของข้อมลูสือ่สาระความรู้ สวธ.   X X X 
1.4 โครงการพัฒนาคลังข้อมูล Digital ทางมรดกศิลปวัฒนธรรม ศก. X X X X X 
1.5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเกบ็และสืบค้นข้อมูลโบราณคดี ศก. X X X X X 
1.6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหอสมุดแหง่ชาติ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรเอกสาร

โบราณ จารึกหนังสอืตัวพิมพ์ อนุรกัษ์ทรัพยากรห้องสมุด และหนังสอืหายาก 
ศก. X X X X X 

1.7 โครงการพัฒนาระบบจัดเกบ็เอกสารงานต่างประเทศ ศก.  X X X X 
1.8 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนข้อมลูสื่อสาระองค์ความรู้ฯ เพื่อจัดหมวดหมู่ ประเภท จํานวน 

รวมทั้งแหลง่จัดเก็บในระบบดิจทิัลของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในสังกัด อีกทั้งเป็น
การเตรียมความพร้อมในการนําเสนอสื่อสาระในรปูแบบต่างๆ 

สบศ.  X X X X 

1.9 โครงการบรูณาการสื่อการเรียนการสอน (Content) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา สบศ.   X X X 
1.10 โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานกลางเพื่อการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ ศมส. X X X X X 
1.11 โครงการพัฒนามาตรฐานการบรูณาการข้อมูลและสารสนเทศด้วยศัพท์สัมพันธ์ ศมส. X X X X X 
1.12 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนประวัติข้อมูลภาพยนตร์ (e-Card) หภ.  X X X X 
1.13 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการผลงานภาพยนตร์ (Collection Management) หภ.     X 
1.14 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการคลัง LTO Tape หภ.   X X X 
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2. แผนงานพฒันาระบบนําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
2.1 *โครงการพัฒนา/ปรบัปรุง Mobile Application เพื่อนําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ฯ ด้วย

รูปลักษณ์ที่ทันสมัย 
วธ.   X X X 

2.2 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบหอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Library) ศน.     X 
2.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสารสนเทศและฐานข้อมลู เพื่อการนําเสนอสื่อสาระ ศน./สวธ.   X X X 
2.4 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเว็บไซต์นําเสนอข้อมูลสื่อสาระองค์ความรู้ฯ รวมทั้งกจิกรรมการ

บํารุงรักษาข้อมลูใหม้ีความถูกต้องทันสมัย 
ศน./ศก./สวธ./สศร./ สบศ./
หภ. 

X X X X X 

2.5 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุง Mobile Application เพื่อนําเสนอสื่อสาระ ด้วยรปูลักษณ์ที่
ทันสมัย 

ศน./สบศ./หภ.   X X X 

2.6 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบนําเสนอสื่อสาระบนแผนที่ภูมิศาสตร์ (GIS) ศน.   X X X 
2.7 โครงการจัดทํา/ปรบัปรุงแหลง่เรียนรูเ้สมือนจริง ศก. X X X X X 
2.8 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการคลังข้อมลูสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทัง้จัดเก็บ

และสบืค้นข้อมลูภาพถ่าย 
ศก.  X X X X 

2.9 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือกบัหอ้งสมุดของสถาบันอุดมศึกษา โดยผ่าน
เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) 

ศก.   X X X 

2.10 โครงการพัฒนาระบบนิทรรศการออนไลน์ ศก./สศร. X X X X X 
2.11 โครงการ E-Book คลังข้อมลูหนังสือกรมศิลปากร ศก X X    

2.12 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการคลังภาพกจิกรรม สศร. X X X X X 

2.13 โครงการพัฒนาระบบริหารจัดการผลงานวิจัย สศร.    X X 
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2.14 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการผลงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมัย (Collection 
Management) 

สศร.   X X X 

2.15 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเว็บไซต์องค์กร ศมส. X     
2.16 โครงการพัฒนาระบบคลงัข้อมลูด้านสงัคม-วัฒนธรรม ศมส. X X X X X 
2.17 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการคลังข้อมูล ศมส. X X    
2.18 โครงการพัฒนาระบบนิทรรศการ และการจัดแสดง ศมส.   X X X 
2.19 โครงการพัฒนาสถานีออนไลน์ SAC Channel ศมส. X     
2.20 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสารสนเทศเว็บไซต์นําเสนอข้อมูลสื่อสาระองค์ความรู้ฯ 

และฐานข้อมลูของศูนย์คุณธรรมรวมทั้งกจิกรรมการบํารงุรกัษาข้อมูลใหม้ีความถูกต้อง
ทันสมัย 

ศคธ.  X X X X 

2.21 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ศคธ.    X X 
2.22 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูองค์ความรู้ศูนย์คุณธรรม (หลักสูตรและ

งานวิจัย) 
ศคธ.    X X 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 2563 

1. แผนงานพฒันาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1 โครงการจัดทําแผน/พฒันาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
ทุกหน่วยงานดําเนินการเอง X X X X X 

1.2 โครงการจัดสรรตําแหน่งหน้าทีห่รอืเพิม่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศน./สวธ./สศร./ สบศ.   X X X 
1.3 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกระบวนการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลัทั้ง

ภายในและภายนอก 
สวธ./สบศ.      

2. แผนงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
2.1 *โครงการระบบบรหิารจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน (Knowledge Management) วธ.   X X X 

3. แผนงานสร้างสังคมคุณภาพด้วยความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
3.1 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมลูกลางทางวัฒนธรรม สป.   X X X 
3.2 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์ สวธ./สบศ.   X X X 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 2563 

1. แผนงานจัดทําแนวนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
1.1 *โครงการจัดทําแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย วธ.   X X X 
1.2 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การบริหารความเสี่ยง และแผนสํารอง

ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
สป./สรม.   X X X 

1.3 โครงการจัดทําระบบป้องกันความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป./สรม.   X X X 
1.4 โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศน./ศก./สวธ./สศร./ สบศ./

ศมส./ศคธ./หภ. 
X X X X X 

1.5 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ศน./ศก./สวธ./สศร./ สบศ./
ศมส./ศคธ./หภ. 

X X X X X 

1.6 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศน./ศก./สวธ./สศร./ สบศ./
ศมส./ศคธ./หภ. 

X X X X X 

2. โครงการสง่เสรมิสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวรท์ี่มลีิขสิทธิ์ถูกต้อง ศก./สบศ./สวธ.  X X X X 
3. โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สวธ.  X X X X 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่าย ให้มีความเหมาะสมทันสมัย 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 2563 

1. โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการศาสนา ศน.   X X X 
2. โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม ศก. X X X X X 
3. โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสง่เสรมิวัฒนธรรม สวธ.    X X 
4. โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สศร.    X X 
5. โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ สบศ.   X X X 
6. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ 

6.1 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่อง PC Server และหน่วยจัดเก็บข้อมลู เพื่อรองรับคลังภาพ
และกิจกรรมของรัฐมนตร ี

สรม. X X X X X 

6.2 โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครอืข่ายของสํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

สป. X X X X X 

6.3 โครงการเช่าอุปกรณ์และบริการเชื่อมต่อเครือข่ายกระทรวงวัฒนธรรม สป. X X X X X 
6.4 โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ สป./สวธ. X X X X X 
6.5 โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ สป. X X X X X 
6.6 โครงการจัดทําห้องเครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม 

ณ ที่ตั้งสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม ่
สป.  X    

6.7 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องแม่ข่าย (Server) และหน่วยจัดเกบ็ข้อมลู (Storage) ศน./ศก./สวธ./สศร./ สบศ./
ศคธ./หภ. 
 

 X X X X 
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6.8 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงอปุกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย (Network) และอุปกรณ์ปอ้งกันการ
บุกรกุโจมตีระบบเครือข่าย พรอ้มลิขสิทธิ์ 

ศน./ศก./สบศ./ศคธ./หภ.   X X X 

6.9 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องมืออปุกรณ์ที่จําเป็นต่อการควบคุมหรอืใช้งานในห้องเครื่อง
แม่ข่าย (Server Room) 

ศน./ศก./สศร./สบศ./ศคธ.   X X X 

6.10 โครงการจัดจ้างผู้ใหบ้ริการเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตความเร็วสูง ศน. X X X X X 
6.11 โครงการจัดหาคอมพิวเตอรล์ูกข่าย คอมพิวเตอร์สํานักงาน และอุปกรณ์ต่อพ่วง ศน./ศก./สวธ./สศร./ศคธ./หภ. X X X X X 
6.12 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงหน่วยงานภายในกรม และ อนิเทอร์เน็ต ศก. X X X X X 
6.13 โครงการพัฒนาระบบ WiFi แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรม ศก. X  X X X 
6.14 โครงการจัดหาระบบป้องกัน Virus สําหรับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ศก. X X X X X 
6.15 โครงการค่าบํารงุรกัษาระบบเครือข่าย (Network) สวธ. X X X X X 
6.16 โครงการค่าบํารงุรกัษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สวธ. X X X X X 
6.17 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงภายนอก/ภายในเครือข่าย สศร. X X X X X 
6.18 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงการบรหิารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
สศร. X X X X X 

6.19 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในของหน่วยงาน เพื่อรองรับการให้บริการนักเรียน 
นักศึกษาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

สบศ.  X X X X 

6.20 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพือ่รองรบัการ
ให้บรกิารอินเทอร์เน็ตได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที ่

สบศ. X X X X X 

6.21 โครงการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์เพิ่มเติม/ทดแทน เพื่อสนับสนุนการ
ทํางาน การเรียนการสอนทุกระดับ 

สบศ. X X X X X 



 

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

กระทรวงวัฒนธรรม 
49 
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6.22 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Main Data Center) ศมส. X X X X X 
6.23 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงอปุกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย (Network) และอุปกรณ์ปอ้งกันการ

บุกรกุโจมตีระบบเครือข่าย พรอ้มลิขสิทธิ์การใช้งาน 
ศมส. X X X X X 

6.24 โครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ทดแทน ศมส. X X X X X 
6.25 โครงการพัฒนาเพื่อปรบัเปลี่ยนไปสู่ IPV6 ศมส.  X X   
6.26 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องมืออปุกรณ์ที่จําเป็นต่อการอนุรักษ์ภาพยนตร ์ หภ. X X X X X 

7. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงศูนย์สํารองข้อมลู (DR Site) 
7.1 โครงการปรับปรงุ/บํารุงรกัษาศูนย์สํารองข้อมลู (DR Site) ประจําภูมิภาค สป.   X X X 
7.2 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงศูนย์สํารองข้อมลู (DR Site) ศก./ศมส.  X X X X 
7.3 โครงการทบทวนและฝึกซอ้มปฏิบัติการใช้ศูนย์สํารองข้อมูล (DR Site) สป./ศก./ศมส.   X X X 

8. โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสํารองข้อมลู (Backup) ศน./สศร./สบศ./ศคธ./หภ.   X X X 
9. โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสํารองข้อมลู (Backup) โดยแยกต่างหากจาก Main Server สวธ. X X X X X 
10. โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบประชุมทางไกล (Video Conference)  สป./ศน./ศก./สบศ.  X X X X 
11. โครงการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด ศก. X X X X X 
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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 

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/์กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงวัฒนธรรม กับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
แผนแม่บท ICT พ.ศ. 2559-2563 กระทรวงวัฒนธรรม ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ กรอบนโยบาย ICT2020 ร่างแผนแม่บท ICT ประเทศไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการและการบรกิาร 
4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูก่ารเป็น

รัฐบาลดิจทิัล 
4. ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรม

การบริการของภาครัฐฯ 
3. ยกระดับบริการอเิล็กทรอนิกส์

ของภาครัฐฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการ

สร้างเศรษฐกิจดิจิทัล 
2. ขับเคลื่อนเศรษฐกจิด้วย

เทคโนโลยีดิจิทลั 
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 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั 

6. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั 

6.6 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและ
ความมั่นคงปลอดภัยในการ
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่พอเพียงฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิม่ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเครื่องมืออปุกรณ์และระบบ
เครือข่าย ให้มีความเหมาะสมทันสมัย 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั
ประสิทธิภาพสงูให้ครอบคลมุ 
ทั่วประเทศ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT 
ที่เป็นอินเทอรเ์น็ตความเร็วสงู
หรือการสื่อสารรปูแบบฯ 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่พอเพียงฯ 
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บทท่ี 5 
การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล 

 
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล ของกระทรวง

วัฒนธรรมและหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป) ประกอบด้วย 
 
 โครงสร้างการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตามแนวทางของ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย) 
 กระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 การติดตามประเมินผลตามตัวช้ีวัดความสําเร็จในแต่ละมิติและระดับ 

 
โครงสร้างการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
โครงสรา้งการบริหารจัดการ 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 ของกระทรวง

วัฒนธรรม และหน่วยงานในสังกัด จึงควรมีโครงสร้างการบริหาร กํากับติดตาม และการประเมินผล ด้วย
คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO : Chief Information Officer) ซึ่งประกอบด้วย 

 
1. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม       ที่ปรกึษา 
2. ผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสงูของกระทรวงวัฒนธรรม   ประธาน 
3. ผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสงูของกรมการศาสนา   กรรมการ 
4. ผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสงูของกรมศิลปากร    กรรมการ 
5. ผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสงูของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม   กรรมการ 
6. ผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสงูของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรรมการ 
7. ผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสงูของสถาบันบัณฑิตพฒันศิลป ์  กรรมการ 



54 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

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

 

8. ผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสงูของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
กรรมการ 

9. ผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสงูของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  กรรมการ 
10. ผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสงูของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  กรรมการ 
11. ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง กรรมการ 

             และเลขานุการ 
 

อํานาจหน้าที่ 
 

1. บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงวัฒนธรรม 
2. กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับน้ี 
3. ประเมินผลการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนแม่บทฉบับน้ี 
4. แต่งต้ังคณะทํางานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม 
5. แก้ไขปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง

วัฒนธรรม 
6. นําเสนอรายงานการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อคณะกรรมการบริหาร

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
 
กระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) ของกระทรวงวัฒนธรรม 
และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 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 
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2.3 ระดับปฏิบัติการ หมายถึง การดําเนินงานรับ-ส่งข้อมูลในทางปฏิบัติเป็นกิจวัตร ซึ่งจําเป็นต้อง
มีการปรับปรุงข้อมูลของแต่ละฝ่ายให้มีความถูกต้องทันสมัย 

 
3. การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) และศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เพื่อให้

เป็นศูนย์กลางการบูรณาการข้อมูลองค์ความรู้ และข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ตามเป้าหมาย
การพัฒนาของแผนแม่บทฯ ฉบับน้ี มีหลักการสําคัญให้เลือกพิจารณา ประกอบด้วย 
3.1 การเช่ือมโยงข้อมูลองค์ความรู้และข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการมายังศูนย์กลาง 

หมายถึง การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆในสังกัด ยังคงจัดเก็บฐานข้อมูลดังกล่าวไว้
ที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลตามปกติ เพียงแต่มีการเช่ือมโยงการใช้ข้อมูลมายังศูนย์กลาง 
เฉพาะข้อมูลที่สามารถเปดิเผยได้หรือที่ได้ตกลงร่วมกันไว้เท่าน้ัน เพื่อเอื้อต่อการสืบค้นและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันได้อย่างสะดวก 

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

 
หลักการบูรณาการระบบสารสนเทศและข้อมูล 
 

ผลจากการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงวัฒนธรรม
และหน่วยงานในสังกัด พบว่าข้อมูลและสารสนเทศส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นไซโล (Silo based) จึงสมควรจะ
มีการประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture : SOA) โดยในที่น้ีจะใช้กรอบ
แนวทาง TH e-GIF ซึ่งเป็นมาตรฐานการบูรณาการระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ต่างๆในระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับจังหวัด สามารถที่จะเช่ือมโยงกันได้โดยผ่านการเช่ือมต่อระดับ
กระทรวง (Ministry) ระดับกรม (Department) หรือระดับจังหวัด (Provincial interface) ตามลําดับ 
นอกจากน้ียังต้องให้บริการแก่ประชาชน เช่น ระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop e-
Service) โดยอาจใช้ควบคู่กับบัตรประชาชน (Smart card) ในการทําธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครือข่ายไร้สายได้เอง เอื้อต่อการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ที่
มีการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจําเป็นต้องมีกระบวนการจัดเกบ็ข้อมลู
ที่มีความเป็นเอกภาพ โดยการจัดทําและใช้มาตรฐานข้อมูลร่วมกับการกําหนดมาตรการสําคัญ 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 คณะทํางานพัฒนาข้อมูลของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อทําหน้าที่ดังน้ี 

 
 ขับเคลื่อน/ผลักดันกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุง (Clearing) ข้อมูลองค์ความรู้

ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อความพร้อมในการบูรณาการอย่างมีเอกภาพ 
 ขับเคลื่อน/ผลักดันกระบวนการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนระหว่างการพัฒนาข้อมูลองค์ความรู้ฯ 
 นําเสนอความเห็นและรับฟังข้อแนะนําจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสูง (CIO) 
 

2.2 คณะทํางานพัฒนาระบบสารสนเทศของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อทําหน้าที่ดังน้ี 
 
 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. สร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ในการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 

(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) กระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ 

 
ความสอดคล้อง : ร่างแผนพฒันาดิจทิัลฯ  ข้อ 4. ปรับเปลี่ยนภาครฐัสู่การเป็นรัฐบาลดิจทิัล 
   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 รูปแบบและข้อมูลบนเว็บไซต์
มีความถูกต้องทันสมัย 
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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 มีแผนการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย การ
บรหิารความเสี่ยง และ
แผนสํารองฉุกเฉิน ด้าน
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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กระทรวงวัฒนธรรม  
 

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 ที่
ติดตั้งและใหบ้รกิาร 

 

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. ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
3.1 โครงการระบบประชุมทางไกล (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   

 
สรุปภาพรวมงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณเฉพาะของกระทรวงวัฒนธรรม และสาํนักงานปลัดกระทรวงซึ่งเป็นผู้ของบประมาณ 

 

ยุทธศาสตร์ 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 
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กระทรวงวัฒนธรรม  
 

สรุปยุทธศาสตร์และงบประมาณของสํานักงานรัฐมนตรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ  
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานพฒันาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) 
1.1 *โครงการสร้างมาตรฐานระบบสารสนเทศ (TH e-GIF) วธ.         
1.2 *โครงการระบบสารสนเทศเพือ่การตัดสินใจของผูบ้รหิาร 

(Executive Information System : EIS) 
วธ.         

1.3 *โครงการระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม วธ.         
1.4 โครงการระบบการตรวจราชการ  สป. 

สรม. 
       ดําเนินงานร่วมกับ

สํานักงานปลัด 
รวมงบประมาณ  - - - - - -   

2. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบการบริการหน่วยงานภายนอกและประชาชน 
2.1 *โครงการระบบบรกิารแบบเบ็ดเสรจ็จุดเดียว  

(One Stop e-Service) 
วธ.         

3. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการและการปฏิบัติงาน (Back Office) 
3.2 *โครงการระบบ Single Window วธ.         
3.3 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการกิจกรรมของรัฐมนตรี

และคลังภาพ 
สรม. 0.8 0.12 0.12 0.12 0.12 1.28 มีระบบบรหิารจัดการ

กิจกรรมและคลังภาพ 
 

รวมทั้งสิ้น  0.8 0.12 0.12 0.12 0.12 1.28   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิ 
1.1 *โครงการบรูณาการระบบทะเบียนความรู้ด้านศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม 
วธ.         

รวมทั้งสิ้น  - - - - - -   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานพฒันาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1 โครงการจัดทําแผน/พฒันาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะ

ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สรม. 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0 มีแผนพฒันาผูบ้รหิาร 

ผู้ใช้งาน และนักเทคนิค 
 

2. แผนงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
2.1 *โครงการระบบบรหิารจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน 

(Knowledge Management) 
วธ.         

รวมทั้งสิ้น  0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0  
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กระทรวงวัฒนธรรม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานจัดทําแนวนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
1.1 *โครงการจัดทําแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัย 
วธ.         

1.2 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การ
บรหิารความเสี่ยง และแผนสํารองฉุกเฉินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

สป. 
สรม. 

       ดําเนินงานร่วมกับ
สํานักงานปลัด 

1.3 โครงการจัดทําระบบป้องกันความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สป. 
สรม. 

       ดําเนินงานร่วมกับ
สํานักงานปลัด 

รวมทั้งสิ้น  - - - - - -   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่าย ให้มีความเหมาะสมทันสมัย 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ 
1.1 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่อง PC Server และหน่วย

จัดเกบ็ข้อมลู เพื่อรองรับคลังภาพและกิจกรรมของ
รัฐมนตร ี

สรม. - 0.02 0.02 0.02 0.02 0.08 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่
เพียงพอต่อการใช้งาน 

 

รวมทั้งสิ้น  - 0.02 0.02 0.02 0.02 0.08   
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สรุปภาพรวมงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณของสํานักงานรัฐมนตรี 
 

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

1. การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบรกิาร 0.8 0.12 0.12 0.12 0.12 1.28 
2. การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทลั - - - - - - 
3. การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0 
4. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล - - - - - - 
5. การเพิ่มประสทิธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือ่งมอือุปกรณ์และระบบเครือข่ายฯ - 0.02 0.02 0.02 0.02 0.08 

รวมทั้งสิ้น 1.0 0.34 0.34 0.34 0.34 2.36 
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สรุปยุทธศาสตร์และงบประมาณของกรมการศาสนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานพฒันาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) 
1.1 *โครงการสร้างมาตรฐานระบบสารสนเทศ (TH e-GIF) วธ.         
1.2 *โครงการระบบสารสนเทศเพือ่การตัดสินใจของผูบ้รหิาร 

(Executive Information System : EIS) 
วธ.         

1.3 โครงการปรับปรงุระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) 
ของกรมการศาสนา 

ศน. - - 0.2 0.5 0.5 1.2 มีระบบคัดกรองข้อมูลจาก
ระบบ EIS เพื่อส่งต่อไปยัง
ระบบ MOC ได้โดยอัตโนมัติ 

 

รวมงบประมาณ  - - 0.2 0.5 0.5 1.2   
2. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบการบริการหน่วยงานภายนอกและประชาชน 

2.1 *โครงการระบบเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  วธ.         
2.2 *โครงการระบบบรกิารแบบเบ็ดเสรจ็จุดเดียว(One Stop 

Service)
วธ.         

2.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบลงทะเบียนผูเ้ดินทางไป
ประกอบพิธีฮจัย์ 

ศน. - - 0.3 0.3 0.3 0.9 ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

 

2.4 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบทะเบียนผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา 

ศน. - - 0.8 0.8 0.8 2.4 มีระบบบรหิารจัดการทะเบียน
ผู้ร่วมกจิกรรมในเทศกาลต่างๆ 
ของแต่ละศาสนา ทีก่ระทรวง
ให้การรับรอง (5 ศาสนาหลัก) 

 

รวมงบประมาณ  - - 1.1 1.1 1.1 3.3   
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

3. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการและการปฏิบัติงาน (Back Office) 
3.1 *โครงการระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล (HR) วธ.         
3.2 *โครงการระบบ Single Window วธ.         
3.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบบันทึกข้อมลูการทํางาน ศน. - - 2.50 0.38 0.38 3.26 มีระบบบันทึกข้อมลูการลง

เวลาทํางาน และวันลา 
 

รวมงบประมาณ  - - 2.50 0.38 0.38 3.26   
รวมทั้งสิ้น  - - 3.80 1.98 1.98 7.76   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิ 
1.1 *โครงการบรูณาการระบบทะเบียนความรู้ด้านศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม 
วธ.         

2. แผนงานพฒันาระบบนําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

2.1 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบหอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกส์  
(e-Library) 

ศน. - - - - 2.5 2.5   

2.2 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสารสนเทศและฐานข้อมลู 
เพื่อการนําเสนอสือ่สาระ 

ศน. - - 2.0 2.0 2.0 6.0 - มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลกฐินพระราชทาน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

- มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

- มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลเมืองไทยคนดี 

- มีระบบฐานข้อมลูภารกจิ
ของกรมการศาสนา 

2.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเว็บไซต์นําเสนอข้อมูลสื่อสาระ
องค์ความรู้ฯ รวมทัง้กิจกรรมการบํารุงรักษาข้อมลูให้มี
ความถูกต้องทันสมัย 

ศน. - - 1.5 1.5 1.5 4.5 เว็บไซต์มรีูปแบบและการ
นําเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง
ทันสมัย รองรับการใช้งาน 
Smart phone / Tablet 

 

2.4 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุง Mobile Application เพื่อ
นําเสนอสื่อสาระ ด้วยรปูลักษณ์ทีท่ันสมัย 

ศน. - - 1.0 0.5 0.5 2.0 มี Mobile App. นําเสนอสือ่
สาระความรู้ในรูปแบบที่ดึงดูด
ความสนใจเยาวชนคนรุ่นใหม ่

 

2.5 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบนําเสนอสื่อสาระบนแผนที่
ภูมิศาสตร์ (GIS) 

ศน. - - 1.5 0.6 0.6 2.7 สามารถนําเสนอศาสนสถาน
ทุกแห่งในประเทศไทย 
(เฉพาะศาสนาที่ให้การ
รับรอง) 

 

รวมทั้งสิ้น  - - 6.0 4.6 7.1 17.7   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานพฒันาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1 โครงการจัดทําแผน/พฒันาบุคลากรเพื่อพูนทักษะ

ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ศน. - - 0.5 0.5 0.5 1.5 มีแผนพฒันาผูบ้รหิาร 

ผู้ใช้งาน และนักเทคนิค 
 

1.2 โครงการจัดสรรตําแหน่งหน้าทีห่รอืเพิม่บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศน. - - 0.5 0.5 0.5 1.5 มีเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานดูแล
บํารุงรักษาด้าน ICT เพิ่มขึ้น 

วุฒิปรญิญาตรี 
ด้าน ICT 2 คน 

2. แผนงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
2.1 *โครงการระบบบรหิารจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน 

(Knowledge Management) 
วธ.         

3. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ศน. - - 0.4 0.4 0.4 1.2 มีระบบสังคมเครือข่าย
ออนไลน์ 

 

รวมทั้งสิ้น  - - 1.4 1.4 1.4 4.2   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานจัดทําแนวนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
1.1 *โครงการจัดทําแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัย 
วธ.         
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1.2 โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศน. - - 0.3 0.3 0.3 0.9 มีแผนบริหารความเสี่ยง
ด้าน ICT  

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.3 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศน. - - 0.3 0.3 0.3 0.9 มีแผนรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน ICT ตาม
มาตรฐาน ISO 27001 

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.4 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ศน. - - 0.3 0.3 0.3 0.9 มีแผนฉุกเฉินด้าน ICT 
เพื่อบรรเทาความเสียหาย/
ผลกระทบในภาวะวิกฤติ 

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

รวมทั้งสิ้น  - - 0.9 0.9 0.9 2.7   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่าย ให้มีความเหมาะสมทันสมัย 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมการศาสนา 

ศน. - - 2.0 1.0 1.0 4.0 - มีกฎระเบียบเพื่ อการ
จัดตั้งส่วนงานใหม่ 

- มีการจัดสรรตําแหน่ง
หน้าที่ทีเ่หมาะสมต่อการ
ดําเนินงานของศูนย์ ICT 

ยกระดับ
โครงสร้าง
ทีมงานปจัจุบัน 

รวมงบประมาณ  - - 2.0 1.0 1.0 4.0   



 

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

77 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

2. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ 
2.1 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องแม่ข่าย (Server) และ

หน่วยจัดเกบ็ข้อมลู 
ศน. - - 1.0 - - 1.0 หน่วยประมวลผลและ

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่
เพียงพอ 

 

2.2 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงอปุกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย 
(Network) และอปุกรณ์ป้องกันการบุกรุกโจมตีระบบ
เครือข่าย พร้อมลิขสิทธิ์ 

ศน. - - 0.5 - - 0.5 จํานวนความสําเรจ็ในการ
ถูกบุกรกุโจมตีระบบ 

 

2.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องมืออปุกรณ์ที่จําเป็นต่อ
การควบคุมหรือใช้งานในหอ้งเครื่องแม่ข่าย 

ศน. - - 0.5 - - 0.5 จํานวนอุปกรณ์เครื่องมือที่
จําเป็นต่อการใช้งาน 

 

2.4 โครงการจัดจ้างผู้ใหบ้ริการเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต 
ความเร็วสูง 

ศน. 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 10.0 ขนาดความเร็วและระดับ
เสถียรภาพการใช้งาน 

 

2.5 โครงการจัดหาคอมพิวเตอรล์ูกข่าย คอมพิวเตอร-์
สํานักงาน และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

ศน. - - 0.6 0.6 0.6 1.8 จํานวนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

 

3. โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสํารองข้อมลู (Backup) ศน. - - 0.3 0.3 0.3 0.9 มีระบบสํารองข้อมลูแยก
ต่างหากจาก Main Server

 

4. โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบประชุมทางไกล (Video 
Conference) 

ศน. - - 0.5 0.5 0.5 1.5 ระดับของประสทิธิภาพ
และเสถียรภาพการใช้งาน 

 

รวมงบประมาณ  2.0 2.0 5.4 3.4 3.4 16.2   
รวมทั้งสิ้น  2.0 2.0 7.4 4.4 4.4 20.2   
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สรุปภาพรวมงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณของกรมการศาสนา 
 

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

1. การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบรกิาร - - 3.80 1.98 1.98 7.76 
2. การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทลั - - 6.00 4.60 7.10 17.70 
3. การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั - - 1.40 1.40 1.40 4.20 
4. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล - - 0.90 0.90 0.90 2.70 
5. การเพิ่มประสทิธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือ่งมอือุปกรณ์และระบบเครือข่ายฯ 2.00 2.00 7.40 4.40 4.40 20.20 

รวมทั้งสิ้น 2.00 2.00 19.50 13.28 15.78 52.56 
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สรุปยุทธศาสตร์และงบประมาณของกรมศิลปากร (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานพฒันาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) 
1.1 *โครงการสร้างมาตรฐานระบบสารสนเทศ (TH e-GIF) วธ.         
1.2 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) 
โดยรวบรวมประมวลผลข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมลู เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานต่างๆ 

ศก. - - 3.0 3.0 3.0 9.0 มีระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

ทุกสํานัก 

1.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับ
กรม (DOC) ของกรมศิลปากร 

ศก. 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 1.6 มีระบบคัดกรองข้อมูลจาก
ระบบ EIS เพื่อส่งต่อไปยัง
ระบบ MOC โดยอัตโนมัติ 

3 ปีแรกเป็น
ค่าจ้างกรอก
ข้อมูล 

รวมงบประมาณ  0.2 0.2 3.2 3.5 3.5 10.6   
2. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบการบริการหน่วยงานภายนอกและประชาชน 

2.1 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบ NSW นําเข้าส่งออก
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

ศก. 2.685 1.826 1.0 1.0 1.0 7.511 ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

สพช. 
สศก. 1-15 

2.2 โครงการพัฒนาระบบใหบ้รกิารจดแจง้การพมิพ์ทาง 
Electronic อาทิ ISSN, ISBN, CIP 

ศก. - 2.695 0.12 0.12 0.12 3.055 ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

สสช. 

2.3 โครงการจัดเก็บภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ศก. 6.549 6.0 6.0 6.0 6.0 30.549 จํานวนภาพโบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ 

สพช. 
สศก. 1-15 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

2.4 โครงการพัฒนาระบบจัดเกบ็ข้อมลูและให้บริการข้อมูล
วิชาการสํานักวรรณกรรม เช่น ต้นฉบับหนังสือหายาก 

ศก. - 0.8 0.8 0.8 0.8 3.2 ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

สวป. 

2.5 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสารสนเทศและ
ให้บรกิารต้นแบบสถาปัตยกรรม 

ศก. 2.0 3.42 1.0 1.0 1.0 8.42 ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

สสก. 

2.6 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูและใหบ้ริการขอ
อนุญาตสร้างอนุสาวรีย์แหง่ชาติ และพระพุทธรปูสําคัญ

ศก. - - - - 4.0 4.0 ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

สสก. 

2.7 *โครงการระบบบรกิารแบบเบ็ดเสรจ็จุดเดียว วธ.         
รวมงบประมาณ  11.234 14.741 8.92 8.92 12.92 56.735   

3. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการและการปฏิบัติงาน (Back Office) 
3.1 โครงการปรับปรงุ/บํารุงรกัษาระบบติดตามโครงการ 

แผนงาน และงบประมาณ 
ศก. - 0.85 0.85 0.85 0.85 3.4 ความสะดวกในการ

ติดตามโครงการ 
สบก. 

3.2 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบบรหิารโครงการ 
(Project Management) เพื่อติดตามขั้นตอนการ
ดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ศก. - 3.0 3.0 0.45 0.45 6.9 มีระบบบรหิารโครงการ 
(Project Management) 

ทุกสํานัก 

3.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบบรหิารจัดการพสัดุ
ครุภัณฑ์ 

ศก. - - - - 10.0 10.0 มีระบบบรหิารจัดการพสัดุ
ครุภัณฑ์ 

ทุกสํานัก 

3.4 โครงการพัฒนาระบบบรหิารกจิการโรงละครแหง่ชาติ ศก. - 0.8 0.8 0.8 0.8 3.2 มีระบบบรหิารกจิการโรง
ละครแห่งชาติ 

สกส. 

3.5 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการด้านช่างและงาน
ศิลปะในการบรูณะ ซ่อมแซม 

ศก. - 2.0 0.3 0.3 0.3 2.9 มีระบบบรหิารจัดการด้าน
ช่างและงานศิลปะ 

สชส. 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

3.6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการอนุรกัษ์ 
ซ่อมแซม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ 

ศก. - 2.5 2.5 2.5 0.38 7.88 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
อนุรักษ์ ซ่อมแซม 

สบค. สพช. 
สศก. 1-15 

3.7 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
และคลังข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม 

ศก. - 2.685 10.0 10.0 10.0 32.685 มีระบบบรหิารจัดการคลัง 
ข้อมูลมรดก
ศิลปวัฒนธรรม 

ศทส. 

3.8 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการโบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์ ตั้งแต่การสํารวจ 
รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย และจัดเกบ็ 

ศก. - 8.5 8.5 1.5 1.5 20.0 มีระบบบรหิารจัดการ
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
วัตถุทางชาติพันธุ์ 

สพช. 
สศก. 1-15 

3.9 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการพิพิธภัณฑ์ โดย
เชื่อมโยงข้อมูล สารสนเทศกบัพิพิธภัณฑ์สถานแหง่ชาติ 
ทั้งในและต่างประเทศ 

ศก. - 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0 - มีระบบบรหิารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ 

- จํานวนพิพิธภัณฑ์ที่
เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน 

สพช. 

3.10 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการงานด้าน
สถาปัตยกรรม 

ศก. 2.0 - 1.5 1.5 0.2 5.2 มีระบบบรหิารจัดการงาน
ด้านสถาปัตยกรรม 

สสก. 

3.11 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านจดหมายเหตุ 
การบริหารเอกสาร คลังเอกสาร บันทึกเหตุการณ์ 
การใหบ้ริการเอกสารจดหมายเหตุ การอนุรกัษ์ การ
จัดเกบ็แปลงข้อมลูเป็นดิจทิัล 

ศก. 3.8365 50.0 5.0 2.0 2.0 62.8365 - มีระบบสารสนเทศหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ 

- จํานวนหอจดหมายเหตุ
ทีเชื่อมโยงข้อมลูร่วมกัน 

หจช. 

3.12 *โครงการระบบ Single Windows วธ.         
รวมงบประมาณ  5.8365 72.335 34.45 21.90 28.48 163.0015   

รวมทั้งสิ้น  17.2705 87.276 46.57 34.32 44.90 230.3365   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิ 
1.1 โครงการพัฒนาคลังข้อมูล Digital ทางมรดก

ศิลปวัฒนธรรม 
ศก. 6.5 10.0 10.0 10.0 10.0 46.5 มีคลังข้อมลู Digital ทาง

มรดกศิลปวัฒนธรรม 
ศทศ. 

1.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเกบ็และ
สืบค้นข้อมลูโบราณคดี 

ศก. 6.2 7.2 5.5 5.0 5.0 28.9 ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

สบค. 

1.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหอสมุดแหง่ชาติ เพื่อ
บรหิารจัดการทรัพยากรเอกสารโบราณ จารึกหนังสอื
ตัวพิมพ์ อนุรักษ์ทรัพยากรห้องสมุด และหนังสอืหายาก 

ศก. 5.66 5.0 5.0 5.0 5.0 25.66 มีระบบสารสนเทศหอสมุด
แห่งชาติ 

สสช. 

1.4 โครงการพัฒนาระบบจัดเกบ็เอกสารงานต่างประเทศ ศก. - 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ สบก. 
รวมงบประมาณ  18.36 22.5 20.8 20.3 20.3 102.26   

2. แผนงานพฒันาระบบนําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
2.1 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเว็บไซต์นําเสนอข้อมูลสื่อสาระ

องค์ความรู้ฯ รวมทัง้กิจกรรมการบํารุงรักษาข้อมลูให้มี
ความถูกต้องทันสมัย 

ศก. - 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 รูปแบบและข้อมูลบน
เว็บไซต์มีความถูกต้อง
ทันสมัย (Update) 

ศทศ. 

2.2 โครงการจัดทํา/ปรบัปรุงแหลง่เรียนรูเ้สมือนจริง ศก. 3.26 24.63 1.0 1.0 1.0 30.89 ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้งาน 

สพช. 
สศก.1-15 

2.3 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการคลังข้อมลูสื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดเกบ็และสบืค้น
ข้อมูลภาพถ่าย 

ศก. - 12 2.5 2.5 2.5 19.5 - มีคลังข้อมลูสื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 

- ระดับความพงึพอใจของ

ทุกสํานัก 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

ผู้ใช้บริการ 
2.4 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือกบัหอ้งสมุด

ของสถาบันอุดมศึกษา โดยผ่านเครือข่ายระบบห้องสมุด
ในประเทศไทย (ThaiLIS) 

ศก. - - 0.2 0.2 0.2 0.6 จํานวนห้องสมุดที่มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน 

มีการจัด
ประชุมและ
พัฒนาเว็บ
เซอร์วิส 

2.5 โครงการพัฒนาระบบนิทรรศการออนไลน์ ศก. - - - 10.0 10.0 20.0 มีระบบนิทรรศการออนไลน์ ทุกสํานัก 
2.6 โครงการ E-Book คลังข้อมลูหนังสือกรมศิลปากร ศก 5.0 10.0 - - - 15.0 จํานวน E-Book  

รวมงบประมาณ  8.26 47.63 4.7 14.7 14.7 89.99   
รวมทั้งสิ้น  26.62 70.13 25.5 35.0 35.0 192.25   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานพฒันาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1 โครงการจัดทําแผน/พฒันาบุคลากรเพื่อพูนทักษะ

ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ศก. 0.4 0.4 1.0 1.0 1.0 3.8 มีแผนพฒันาผูบ้รหิาร 

ผู้ใช้งาน และนักเทคนิค 
ทุกสํานัก 

2. แผนงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
2.1 โครงการระบบบรหิารจัดการองค์ความรูเ้พื่อการ

ปฏิบัติงาน (Knowledge Management) 
ศก. - - - 2.5 2.5 5.0 มีระบบบรหิารจัดการองค์

ความรู้ (KM) 
ทุกสํานัก 

รวมทั้งสิ้น  0.4 0.4 1.0 3.5 3.5 8.8   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานจัดทําแนวนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
1.1 *โครงการจัดทําแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัย 
วธ.         

1.2 โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

ศก. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้าน 
ICT 

ทุกสํานัก 

1.3 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศก. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.5 มีแผนรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน ICT 

ทุกสํานัก 

1.4 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร 

ศก. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.5 มีแผนฉุกเฉินด้าน ICT ทุกสํานัก 

2. โครงการสง่เสรมิสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวรท์ี่มลีิขสิทธิ์
ถูกต้อง 

ศก. - 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0 - มีลิขสทิธิ์โปรแกรม Office
- มีลิขสทิธิ์โปรแกรม 

Graphic Design 

ทุกสํานัก 

รวมทั้งสิ้น  0.9 10.9 10.9 10.9 10.9 44.5   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่าย ให้มีความเหมาะสมทันสมัย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดก
ศิลปวัฒนธรรม 

ศก. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 ความคล่องตัวในการ
บรหิาร 

ศทศ. 

2. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ 
2.1 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องแม่ข่าย (Server) และ

หน่วยจัดเกบ็ข้อมลู (Storage) 
ศก. - 7.706 6.0 1.0 1.0 15.706 จํานวนเครื่องแม่ข่ายและ

หน่วยจัดเกบ็ข้อมลู ที่
ติดตั้งและใหบ้รกิาร 

บริการ 
Hosting ทุก
สํานัก 

2.2 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงอปุกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย 
(Network) และอปุกรณ์ป้องกันการบุกรุกโจมตีระบบ
เครือข่าย พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน (ส่วนกลาง) 

ศก. - - 5.8 1.0 1.0 7.8 จํานวนอุปกรณ์พร้อม
ลิขสิทธิ์การใช้งาน 

ศทศ. 
ทุกสํานัก 

2.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องมืออปุกรณ์ที่จําเป็นต่อการ
ควบคุม หรือใช้งานในห้องเครื่องแม่ข่าย (Server Room)

ศก. - - 6.0 2.0 2.0 10.0 จํานวนอุปกรณ์ ศทศ. 
ทุกสํานัก 

2.4 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงหน่วยงานภายในกรม และ 
อินเทอร์เน็ต 

ศก. 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 75.0 ระดับประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพการใช้งาน 

ศทศ. 
ทุกสํานัก 

2.5 โครงการจัดหาคอมพิวเตอรล์ูกข่าย คอมพิวเตอร์
สํานักงาน และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

ศก. 8.251 9.0505 11.0 11.0 10.0 49.3015 จํานวนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

ทุกสํานัก 

2.6 โครงการพัฒนาระบบ WiFi แหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรม 

ศก. - 1.2 1.2 1.2 1.2 4.8 ระดับประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพการใช้งาน 

ศทศ. 
ทุกสํานัก 

2.7 โครงการจัดหาระบบป้องกัน Virus สําหรับคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย 

ศก. 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 3.0 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่มีระบบป้องกัน Virus 

ศทศ. 

รวมงบประมาณ  23.851 33.5565 45.6 31.8 30.8 165.6075   
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กระทรวงวัฒนธรรม  
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

3. โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงศูนย์สํารองข้อมลู (DR Site) 
3.1 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงศูนย์สํารองข้อมลู (DR Site) ศก. - - - 6.0 2.0 8.0 มีศูนย์สํารองข้อมลู ศทศ. 
3.2 โครงการทบทวนและฝึกซอ้มปฏิบัติการใช้ศูนย์สํารอง

ข้อมูล (DR Site) ในกรณีฉุกเฉิน 
ศก. 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0 มีการฝึกซอ้มและทบทวน

การทํางานในภาวะฉุกเฉิน 
ศทศ. 
ทุกสํานัก 

4. โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบประชุมทางไกล (Video 
Conference) 

ศก. - 1.5 1.5 1.5 1.5 6.0 ระดับประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพการใช้งาน 

ศทศ. 
ทุกสํานัก 

5. โครงการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด ศก. 17.702 20.0 1.0 1.0 1.0 40.702 จํานวนกล้องวงจรปิด ทุกสํานัก 
รวมงบประมาณ  17.902 21.7 2.7 8.7 4.7 55.702   

รวมทั้งสิ้น  42.753 56.2565 49.3 41.5 36.5 226.3095   
 

สรุปภาพรวมงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณของกรมศิลปากร (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 
 

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

1. การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบรกิาร 17.2705 87.276 46.57 34.32 44.90 230.3365 
2. การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทลั 26.62 70.13 25.50 35.00 35.00 192.25 
3. การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั 0.40 0.40 1.00 3.50 3.50 8.80 
4. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 0.90 10.90 10.90 10.90 10.90 44.50 
5. การเพิ่มประสทิธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือ่งมอือุปกรณ์และระบบเครือข่ายฯ 42.753 56.2565 49.30 41.50 36.50 226.3095 

รวมทั้งสิ้น 87.9435 224.9625 133.27 125.22 130.80 702.1960 
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สรุปยุทธศาสตร์และงบประมาณของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ  
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานพฒันาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) 
1.1 *โครงการสร้างมาตรฐานระบบสารสนเทศ (TH e-GIF) วธ.         
1.2 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้รหิาร 

(Executive Information System : EIS) โดย
ประมวลผลข้อมลูจากฐานข้อมลู เพื่อการบรหิารและ 
การปฏิบัติงานต่างๆ 

สวธ. - - 3.0 0.45 0.45 3.9 มีระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

1.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม 
(DOC) ของกรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 

สวธ. 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 1.6 มีระบบคัดกรองข้อมูลจาก
ระบบ EIS เพื่อส่งต่อไปยัง
ระบบ MOC โดยอัตโนมัติ 

3 ปีแรกเป็น
ค่าจ้างกรอก
ข้อมูล 

1.4 โครงการพัฒนาระบบตรวจราชการ สวธ. - - - 0.1 0.1 0.2 มีระบบตรวจราชการ  
รวมงบประมาณ  0.2 0.2 3.2 1.05 1.05 5.7   

2. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบการบริการหน่วยงานภายนอกและประชาชน 
2.1 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนสถานประกอบการ

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
สวธ. 
 

- 2.0 0.3 0.3 0.3 2.9 - มีระบบทะเบียนสถาน
ประกอบการภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ 

- ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
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กระทรวงวัฒนธรรม  
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

2.2 โครงการพัฒนาระบบแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเสมอืน
จริง 

สวธ. - 8.0 8.0 1.2 1.2 18.4 มีแหลง่เรียนรูผ้่าน 
Mobile Application 
ของหออัครศิลปินแห่ง
ประเทศไทย 

 

2.3 *โครงการระบบเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  วธ.         
2.4 *โครงการระบบบรกิารแบบเบ็ดเสรจ็จุดเดียว  

(One Stop e-Service) 
วธ.         

รวมงบประมาณ  - 10.0 8.3 1.5 1.5 21.3   
3. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการและการปฏิบัติงาน (Back Office) 

3.1 *โครงการระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 
กระทรวงวัฒนธรรม (e-Project) 

วธ.         

3.2 *โครงการระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล (HR) วธ.         
3.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบบรหิารจัดการพสัดุ

ครุภัณฑ์ 
สวธ. - 2.0 1.5 0.5 0.5 4.5 มีระบบบรหิารจัดการพสัดุ

ครุภัณฑ์ 
 

3.4 โครงการพัฒนาระบบบันทึกข้อมลูการทํางาน  
(ป่วย สาย ลา ขาด) 

สวธ. - - 0.8 0.12 0.12 1.04 มีระบบบันทึกข้อมลูการ
ทํางานของเจ้าหน้าที ่

 

3.5 โครงการพัฒนาระบบบริหารบัญชีการเงิน สวธ. - - - 1.0 0.15 1.15 มีระบบบรหิารบัญชี
การเงิน 

 

3.6 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการเอกสาร  
(e-Document) 

สวธ. - - - - 2.0 2.00 มีระบบริหารจัดการ
เอกสาร 

 



 

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

89 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

3.7 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ สวธ. 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.25 ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้ 

ค่าบํารุงรักษา
ระบบ (MA) 

3.8 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูตาม
ภารกิจของกรมสง่เสริมวัฒนธรรม 

สวธ. 6.8 6.0 6.0 0.9 0.9 20.6 - มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม 

- มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลบุคลากรทาง
วัฒนธรรม 

- มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
ด้านวัฒนธรรม 

- มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลพจิารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

- มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลคดีความ 

 

3.9 *โครงการระบบ Single Window วธ.         
รวมงบประมาณ  7.05 8.25 8.55 2.77 3.92 30.54   

รวมทั้งสิ้น  7.25 18.45 20.05 5.32 6.47 57.54   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิ 
1.1 โครงการสอบทานความถูกต้องสมบรูณ์ของข้อมลูสือ่สาระ

ความรู้ 
สวธ. - - - - - - ร้อยละของข้อมลูที่ถูกต้อง ดําเนินการ

ภายใน โดยไม่
ใช้งบประมาณ 1.2 *โครงการบรูณาการระบบทะเบียนความรู้ด้านศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม 
วธ.        

2. แผนงานพฒันาระบบนําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
2.1 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเว็บไซต์นําเสนอข้อมูลสื่อสาระ

องค์ความรู้ฯ รวมทัง้กิจกรรมการบํารุงรักษาข้อมลูให้มี
ความถูกต้องทันสมัย 

สวธ. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 รูปแบบและข้อมูลบน
เว็บไซต์มีความถูกต้อง
ทันสมัย 

 

2.2 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสารสนเทศและฐานข้อมลู 
เพื่อการนําเสนอสือ่สาระฯ 

สวธ. - - - 2.0 2.0 4.0 - มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลผลงานวิจัยทาง
วัฒนธรรม 

- มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลมรดกภูมปิัญญา
ทางวัฒนธรรม (ICH) 

 

รวมทั้งสิ้น  1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 9.0   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานพฒันาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1 โครงการจัดทําแผน/พัฒนาบุคลากรเพื่อพูนทักษะ

ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สวธ. 0.2 0.7 0.7 0.7 0.7 3.0 มีแผนพฒันาผูบ้รหิาร 

ผู้ใช้งาน และนักเทคนิค 
 

1.2 โครงการจัดสรรตําแหน่งหน้าที่หรือเพิ่มบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีวุฒิการศึกษา
และคุณสมบัติความสามารถที่เหมาะสมต่อความต้องการ
ของแต่ละฝ่าย 

สวธ. - - 0.5 0.5 0.5 1.5 จํานวนบุคลากรด้าน ICT  
ที่เพิ่มมากขึ้น 

วุฒิปรญิญาตรี
ด้าน ICT 
จํานวน 2 คน 

1.3 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกระบวนการ
พัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ งภายในและ
ภายนอก สวธ. 

สวธ. - - - - - - มีเครือข่ายความร่วมมือใน
การใช้งานดิจิทัล 

ดําเนินการจัด
ประชุมเท่านั้น 

2. แผนงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
2.1 *โครงการระบบบรหิารจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน 

(Knowledge Management) 
วธ.         

3. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ สวธ. - - - - - - มีเครือข่าย Social media ไม่ใช้
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น  0.2 0.7 1.2 1.2 1.2 4.5   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานจัดทําแนวนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
1.1 *โครงการจัดทําแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัย 
วธ.         

1.2 โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

สวธ. 2.0 0.5 0.5 0.5 0.5 4.0 มีแผนบริหารความเสี่ยง
ด้าน ICT 

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.3 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สวธ. - 2.0 0.5 0.5 0.5 3.5 มีแผนรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน ICT 

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.4 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร 

สวธ. - 2.0 0.5 0.5 0.5 3.5 มีแผนฉุกเฉินด้าน ICT ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง 

สวธ. - - 1.0 1.0 1.0 3.0 จํานวนลิขสทิธิ์ซอฟต์แวร์  

3. โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย 

สวธ. - - - - - - ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่
ตระหนักในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย 

ประชาสมัพันธ์ทุก
ครั้งที่มกีารจัด
ประชุมภายใน 

รวมทั้งสิ้น  2.0 4.5 2.5 2.5 2.5 14.0   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่าย ให้มีความเหมาะสมทันสมัย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 

สวธ. - - - 1.0 1.0 2.0 - มีกฎระเบียบเพื่อการจัดตั้ง
ส่วนงานใหม่ 

- มีการจัดสรรตําแหน่ง
หน้าที่ทีเ่หมาะสมต่อการ
ดําเนินงานของศูนย์ ICT 

ยกระดับ
โครงสร้าง
ทีมงาน
ปัจจุบัน 

รวมงบประมาณ  - - - 1.0 1.0 2.0   
2. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ 

2.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย (Server) และ
หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) 

สวธ. - 2.0 - - - 2.0 จํานวนเครื่องแม่ข่ายและ
หน่วยจัดเกบ็ข้อมลู ที่ติดตั้ง
และใหบ้ริการ 

 

2.2 โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

สวธ. 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 15.0 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้
ระบบเครอืข่าย 

 

2.3 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ลูก ข่าย คอมพิวเตอร์
สํานักงาน และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

สวธ. - - - 3.7 3.7 7.4 จํานวนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

 

2.4 โครงการค่าบํารุงรักษาระบบเครือข่าย (Network) สวธ. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.5   
2.5 โครงการค่าบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สวธ. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5   

3. โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสํารองข้อมลู (Backup) โดย
แยกต่างหากจากเครื่องแม่ข่ายหลกั (Main Server) 

สวธ. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.5 มีระบบสํารองข้อมลูแยก
ต่างหากจาก Main Server 

 

รวมงบประมาณ  4.10 6.10 4.10 7.80 7.80 29.90   
รวมทั้งสิ้น  4.10 6.10 4.10 8.80 8.80 31.90   
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สรุปภาพรวมงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
 

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

1. การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบรกิาร 7.25 18.45 20.05 5.32 6.47 57.54 
2. การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทลั 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 9.00 
3. การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั 0.20 0.70 1.20 1.20 1.20 4.50 
4. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 2.00 4.50 2.50 2.50 2.50 14.00 
5. การเพิ่มประสทิธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือ่งมอือุปกรณ์และระบบเครือข่ายฯ 4.10 6.10 4.10 8.80 8.80 31.90 

รวมทั้งสิ้น 14.55 30.75 28.85 20.82 21.97 116.94 
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สรุปยุทธศาสตร์และงบประมาณของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ  
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานพฒันาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) 
1.1 *โครงการสร้างมาตรฐานระบบสารสนเทศ (TH e-GIF) วธ.         
1.2 *โครงการระบบสารสนเทศเพือ่การตัดสินใจของผูบ้รหิาร 

(EIS) 
วธ.         

1.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม 
(DOC) ของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

สศร. 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 1.6 มีระบบคัดกรองข้อมูลจาก
ระบบ EIS เพื่อส่งต่อไปยัง
ระบบ MOC ได้โดยอัตโนมัติ

3 ปีแรกเป็น
ค่าจ้างกรอก
ข้อมูล 

1.4 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหม์ูลค่าจากการประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

สศร. - - 1.5 0.25 0.25 2.0 มีระบบวิเคราะหม์ูลค่าจาก
การประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

 

รวมงบประมาณ  0.2 0.2 1.7 0.75 0.75 3.6   

2. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบการบริการหน่วยงานภายนอกและประชาชน 
2.1 *โครงการระบบเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  วธ.         
2.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมลู เพือ่

ให้บรกิารข้อมูล/ข่าวสาร/องค์ความรู้ และเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 

สศร. - 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0 มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลเพื่อใหบ้รกิารและ
ประชาสมัพันธ์ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

2.3 โครงการพัฒนาระบบกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สศร. - - - 1.0 0.15 1.15 มีระบบกองทุนส่งเสริม
ศิลปะร่วมสมัย 

 

2.4 *โครงการระบบบรกิารเบ็ดเสร็จจุดเดียว  
(One Stop e-Service) 

วธ.         

รวมงบประมาณ  - 2.0 2.0 3.0 2.15 9.15   

3. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการและการปฏิบัติงาน (Back Office) 

3.1 *โครงการระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 
กระทรวงวัฒนธรรม (e-Project) 

วธ.         

3.2 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบบรหิารจัดการพสัดุ
ครุภัณฑ์ 

สศร. - - 2.0 1.0 0.5 3.5 มีระบบบรหิารจัดการพสัดุ
ครุภัณฑ์ 

 

3.3 *โครงการระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล (HR) วธ.         
3.4 โครงการพัฒนาระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์  

(Digital Signature) 
สศร. - - - - 1.0 1.0 มีระบบ/การใช้ลายเซ็น

อิเลก็ทรอนิกส ์
 

3.5 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการและจัดสรรพื้นที่เพือ่
การจัดแสดงนิทรรศการ 

สศร. - 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 มีระบบบรหิารจัดการและ
จัดสรรพื้นที่จัดนิทรรศการ 

 

3.6 *โครงการระบบ Single Window วธ.         
รวมงบประมาณ  - 0.3 2.3 1.3 1.8 5.7   

รวมทั้งสิ้น  0.2 2.5 6.0 5.05 4.7 18.45   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิ 
1.1 *โครงการบรูณาการระบบทะเบียนความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
วธ.         

2. แผนงานพฒันาระบบนําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
2.1 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเว็บไซต์นําเสนอข้อมูลสื่อสาระ

องค์ความรู้ฯ รวมทัง้การบํารงุรักษาข้อมูลให้มีความ
ถูกต้องทันสมัย 

สศร. 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 2.3 รูปแบบและข้อมูลเว็บไซต์ 
มีความถูกต้องทันสมัย 

 

2.2 โครงการพัฒนาระบบนิทรรศการออนไลน์ สศร. 2.5 1.0 1.0 1.0 1.0 6.5 มีระบบนิทรรศการออนไลน์  
2.3 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการคลังภาพกจิกรรม สศร. 0.5 0.2 0.1 0.1 0.5 1.4 มีระบบบรหิารจัดการคลัง

ภาพกิจกรรม 
 

2.4 โครงการพัฒนาระบบริหารจัดการผลงานวิจัย สศร. - - - 1.0 0.15 1.15 มีระบบบรหิารจัดการ
ผลงานวิจัย 

 

2.5 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการผลงานศิลปวัฒธรรม
ร่วมสมัย (Collection Management) 

สศร. - - 2.5 0.38 0.38 3.26 มีระบบบรหิารจัดการผล 
งานศิลปวัฒนธรมร่วมสมัย 

 

รวมทั้งสิ้น  3.5 1.5 4.1 2.98 2.53 14.61   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานพฒันาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1 โครงการจัดทําแผน/พฒันาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะ

ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สศร. - - 0.5 0.5 0.5 1.5 มีแผนพฒันาผูบ้รหิาร 

ผู้ใช้งาน และนักเทคนิค 
 

1.2 โครงการจัดสรรตําแหน่งหน้าทีห่รอืเพิม่บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึง่มีวุฒิการศึกษา
และคุณสมบัติความสามารถที่เหมาะสมต่อความต้องการ
ของแต่ละฝ่าย 

สศร. - - 0.5 0.5 0.5 1.5 จํานวนบุคลากรด้าน ICT 
ที่เพิ่มมากขึ้น 

วุฒิปรญิญาตรี
ด้าน ICT 2 คน 

2. แผนงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
2.1 *โครงการระบบบรหิารจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน 

(Knowledge Management) 
วธ.         

รวมทั้งสิ้น  - - 1.0 1.0 1.0 3.0   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานจัดทําแนวนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
1.1 *โครงการจัดทําแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัย 
วธ.         

1.2 โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

สศร. - - - 2.0 0.5 2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยง
ด้าน ICT 

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1.3 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สศร. - - - 2.0 0.5 2.5 มีแผนรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน ICT 

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.4 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร 

สศร. - - - 2.0 0.5 2.5 มีแผนฉุกเฉินด้าน ICT ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

รวมทั้งสิ้น  - - - 6.0 1.5 7.5   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่าย ให้มีความเหมาะสมทันสมัย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

สศร. - - - 1.0 1.0 2.0 - มีกฎระเบียบเพื่ อการ
จัดตั้งส่วนงานใหม่ 

- มีการจัดสรรตําแหน่ง
หน้าที่ทีเ่หมาะสมต่อการ
ดําเนินงานของศูนย์ ICT 

ยกระดับ
โครงสร้าง
ทีมงานปจัจุบัน 

รวมงบประมาณ  - - - 1.0 1.0 2.0   
2. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ 

2.1 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องแม่ข่าย (Server) และ
หน่วยจัดเกบ็ข้อมลู (Storage) 

สศร. - - 1.0 - - 1.0 หน่วยประมวลผลและ
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่
เพียงพอ 

 

2.2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบป้องกันและรักษาความ
มั่นคงภายนอกและภายในเครือข่าย 

สศร. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 จํานวนความสําเรจ็ในการ
ถูกบุกรกุโจมตีระบบ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

2.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องมืออปุกรณ์ที่จําเป็นต่อการ
ควบคุมหรือใช้งานในห้องเครื่องแม่ข่าย (Server Room) 

สศร. - - 0.5 - - 0.5 จํานวนอุปกรณ์เครื่องมือที่
จําเป็นต่อการใช้งาน 

 

2.4 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงการบรหิารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์แสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

สศร. 15.0 15.0 10.0 10.0 10.0 60.0 ระดับของประสทิธิภาพ
และเสถียรภาพการใช้งาน 

 

2.5 โครงการจัดหาคอมพิวเตอรล์ูกข่าย คอมพิวเตอร์
สํานักงาน และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

สศร. - - 1.0 1.0 1.0 3.0 จํานวนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

 

3. โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสํารองข้อมลู (Backup) สศร. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.5 มีระบบสํารองข้อมลู  
รวมงบประมาณ  16.3 16.3 13.8 12.3 12.3 71.0   

รวมทั้งสิ้น  16.3 16.3 13.8 13.3 13.3 73.0   
 

สรุปภาพรวมงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 

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

1. การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบรกิาร 0.20 2.50 6.00 5.05 4.70 18.45 
2. การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทลั 3.50 1.50 4.10 2.98 2.53 14.61 
3. การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั - - 1.00 1.00 1.00 3.00 
4. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล - - - 6.00 1.50 7.50 
5. การเพิ่มประสทิธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือ่งมอือุปกรณ์และระบบเครือข่ายฯ 16.30 16.30 13.80 13.30 13.30 73.00 

รวมทั้งสิ้น 20.00 20.30 24.90 28.33 23.03 116.56 
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สรุปยุทธศาสตร์และงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานพฒันาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) 
1.1 โครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 

ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF เพื่อความสะดวกในการ
เชื่อมโยงบูรณาการข้อมลูร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภายนอก 

สบศ. - - 0.1 0.1 0.1 0.3 มีมาตรฐานเพื่อการปรับปรงุ
ระบบสารสนเทศของ
สถาบันฯตามกรอบแนวทาง 
TH e-GIF  

 

1.2 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้รหิาร 
(Executive Information System : EIS) โดยรวบรวม
ประมวลผลข้อมลูจากระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานต่างๆ 

สบศ. - - 3.0 3.0 3.0 9.0 มีระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

1.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม 
(DOC) ของสถาบันบัณฑิตพฒันศิลป ์

สบศ. - 0.2 0.2 0.5 0.5 1.4 มีระบบคัดกรองข้อมูลจาก
ระบบ EIS เพื่อส่งต่อไปยัง
ระบบ MOC ได้โดยอัตโนมัติ

2 ปีแรกเป็น
ค่าจ้างกรอก
ข้อมูล 

1.4 โครงการพัฒนาระบบรายงานการบริหารราชการแผ่นดิน 
เอื้อต่อการตรวจราชการของผูบ้รหิารและการเตรียม
ข้อมูลของเจ้าหน้าที ่

สบศ. - - - - - - มีรายงานการตรวจราชการ
ของผู้บรหิาร 

ดําเนินการ
โดยไม่ต้องใช้
งบประมาณ 

รวมงบประมาณ  - 0.2 3.3 3.6 3.6 10.7   
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

2. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบการบริการหน่วยงานภายนอกและประชาชน 

2.1 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อการเชื่อมโยงบรูณาการและใช้ประโยชน์ข้อมลู
ร่วมกันระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค 

สบศ. - 3.0 0.45 0.45 0.45 4.35 มีระบบบรหิารจัดการข้อมูล
สารสนเทศร่วมกันระหว่าง
ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค 

 

2.2 โครงการพัฒนาระบบบริการแบบเบ็ดเสรจ็จุดเดียว  
(One Stop Service) 

สบศ. -  0.10 0.10 0.10 0.30 มีระบบ One Stop 
Service ของสถาบันฯ 

 

รวมงบประมาณ
  

- 
 

3.0 
 

0.55 
 

0.55
 

0.55
 

4.65
 
 

 

3. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการและการปฏิบัติงาน (Back Office) 

3.1 โครงการพัฒนาระบบบรหิารแผนงาน/โครงการและ
งบประมาณ เพือ่สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณใน
แต่ละไตรมาสได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

สบศ. - - 2.0 0.3 0.3 2.6 มีระบบบรหิารแผนงาน/
โครงการและงบประมาณ 

 

3.2 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบบรหิารโครงการ (Project 
Management) เพื่อติดตามขั้นตอนการดําเนินงานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

สบศ. - 3.0 0.45 0.45 0.45 4.35 มีระบบบรหิารโครงการ 
(Project Management) 

 

3.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบบรหิารจัดการพสัดุ
ครุภัณฑ์ 

สบศ. - 2.0 0.3 0.3 0.3 2.9 มีระบบบรหิารจัดการพสัดุ
ครุภัณฑ์ 

 

3.4 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล 
(HR) 

สบศ. - - - 5.0 5.0 10.0 มีระบบบรหิารทรัพยากร
บุคคล 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

3.5 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการเอกสารแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Document) 

สบศ. - - 3.0 3.0 0.45 6.45 มีระบบบรหิารจัดการ
เอกสารแบบอเิล็กทรอนิกส ์

 

3.6 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและแก้ไขช่องโหว่ 

สบศ. - 1.5 1.5 1.5 1.5 6.0 จํานวนระบบสารสนเทศที่
ได้รับการบํารงุรกัษา 

 

3.7 *โครงการระบบ Single Window วธ.         
รวมงบประมาณ  - 6.50 7.25 10.55 8.00 32.3   

รวมทั้งสิ้น  - 9.70 11.10 14.70 12.15 47.65   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานเตรียมความพร้อมสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
1.1 โครงการสอบทานความถูกต้องสมบรูณ์ (Clearing) ของ

ข้อมูลและสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

สบศ. - - 0.1 0.1 0.1 0.3 ข้อมูลสารสนเทศของ
สถาบันฯที่มกีารตรวจสอบ 

 

1.2 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนข้อมลูสื่อสาระองค์ความรู้
ฯ เพื่อจัดหมวดหมู่ ประเภท จํานวน รวมทั้งแหลง่จัดเก็บ
ในระบบดิจิทลัของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานใน
สังกัด อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการนําเสนอสื่อ
สาระในรูปแบบต่างๆ 

สบศ. - 1.0 1.0 1.0 0.15 3.15 มีระบบทะเบียนข้อมูลสื่อ
สาระองค์ความรู ้
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1.3 โครงการบรูณาการสื่อการเรียนการสอน (Content) 
ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา 

สบศ. - - 1.8 1.8 1.8 5.4 บูรณาการสื่อการเรียนการ
สอนร่วมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาได้ 

 

1.4 โครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลสื่อสาระองค์ความรู้ฯ 
ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF เพื่อความสะดวกในการ
เชื่อมโยงบูรณาการข้อมลูร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภายนอก เช่น 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สบศ. - - 0.1 0.1 0.1 0.3   

รวมงบประมาณ  - 1.00 3.00 3.00 2.15 9.15   
2. แผนงานพฒันาระบบนําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

2.1 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเว็บไซต์นําเสนอข้อมูลสื่อสาระ
องค์ความรู้ฯ รวมทัง้กิจกรรมการบํารุงรักษาข้อมลูให้มี
ความถูกต้องทันสมัย 

สบศ. - 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 รูปแบบและข้อมูลบน
เว็บไซต์มีความถูกต้อง
ทันสมัย (Update) 

 

2.2 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุง Mobile Application เพื่อ
นําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ฯ ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัย 

สบศ. - - 1.0 0.15 0.15 1.3 มี Mobile Application 
นําเสนอสื่อสาระองค์ความรู ้

 

2.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบนําเสนอสื่อสาระองค์
ความรู้บนแผนที่ภูมิศาสตร์ (GIS) 

สบศ. - - 0.5 0.5 0.5 1.5 จํานวนหน่วยงานในสงักัด
และหน่วยงานอื่นๆที่ใช้สือ่
สาระองค์ความรู้เชิง
ภูมิศาสตร ์

 

รวมงบประมาณ  - 1.00 2.50 1.65 1.65 6.80   
รวมทั้งสิ้น  - 2.00 5.50 4.65 3.80 15.95   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานพฒันาศักยภาพและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แกผู่้บริหารและเจ้าหน้าที ่
1.1 โครงการจัดทําแผน/พฒันาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะ

ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สบศ. - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 มีแผนพฒันาผูบ้รหิาร ครู 

อาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเทคนิค 

 

1.2 โครงการจัดสรรตําแหน่งหน้าทีห่รอืเพิม่บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึง่มีวุฒิการศึกษา
และคุณสมบัติความสามารถที่เหมาะสมต่อความต้องการ
ของสถาบัน และวิทยาลัย (กระทรวงดําเนินการขอตั้ง
งบประมาณ) เพื่ออย่างน้อยจะลดภาระของครู อาจารย์ 
ในการจัดทําข้อมูลด้านการศึกษา 

สบศ. - 3.24 3.24 3.24 3.24 12.96 จํานวนเจ้าหน้าที่ด้าน ICT 
ของสถาบันและวิทยาลัย 
(กระทรวงดําเนินการขอตั้ง
งบประมาณ) 

 

1.3 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
กระบวนการพฒันาและใช้งานเทคโนโลยีดิจทิัล ระหว่าง
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสงักัดสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์เพือ่ที่อย่างน้อยจะเกิดสังคมการร่วม
ปรึกษาหารือและคําแนะนําอย่างกว้างขวาง 

สบศ. - - 0.10 0.10 0.10 0.30 มีเครือข่ายความร่วมมือทัง้
ภายในและภายนอก 

 

2. โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์ความรู้เพื่อการ
ปฏิบัติงาน (Knowledge Management) 

สบศ. - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 มีระบบบรหิารจัดการองค์
ความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

 

3. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์ทาง
การศึกษา 

สบศ. - - 0.20 0.20 0.20 0.60 มีระบบเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ด้านการศึกษา 

 

รวมทั้งสิ้น  - 5.24 5.54 5.54 5.54 21.86   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานจัดทําแนวนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
1.1 โครงการจัดทําแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัย สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป ์
สบศ. - - 0.1 0.1 0.1 0.3 มีนโยบายและแนวปฏิบัติ

และข้อกําหนดมาตรการ 
ที่ได้รับการรบัรองตาม
มาตรฐาน ICT 

 

1.2 โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

สบศ. - 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 มีแผนบริหารความเสี่ยง
ด้าน ICT 

 

1.3 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สบศ. - 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 มีแผนรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน ICT 

 

1.4 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร 
 

สบศ. - 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 มีแผนฉุกเฉินด้าน ICT  

2. โครงการสง่เสรมิสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวรท์ี่มลีิขสิทธิ์
ถูกต้อง 

สบศ. - 3.15 3.15 - - 6.3 เพื่อการปฏิบัติงาน 2,000
เครื่อง เพื่อการเรียนการ
สอน 1,000 เครื่อง (ปีละ 
1,500 เครื่อง) 

กระทรวง
ดําเนินการขอ
ตั้งงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น  - 4.05 4.15 1.00 1.00 10.2   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่าย ให้มีความเหมาะสมทันสมัย 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

สบศ. - - 1.0 1.0 1.0 3.0 ความคล่องตัวในการ
บรหิารจัดการ 

 

รวมงบประมาณ  - - 1.0 1.0 1.0 3.0   
2. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ 

2.1 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องแม่ข่าย (Server) และ
หน่วยจัดเกบ็ข้อมลู (Storage) 

สบศ. - 2.91 0.45 0.45 0.45 4.26 จํานวนเครื่องแม่ข่ายและ
หน่วยจัดเกบ็ข้อมลูทดแทน

 

2.2 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงอปุกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย 
(Network) และอปุกรณ์ป้องกันการบุกรุกโจมตีระบบ
เครือข่าย ที่หมดอายุการใช้งาน (พร้อมลิขสิทธิ์การใช้
งาน) 

สบศ. - 6.0 1.2 1.2 1.2 9.6 จํานวนอุปกรณ์พร้อม
ลิขสิทธิ์การใช้งาน 

 

2.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องมืออปุกรณ์ที่จําเป็นต่อ
การควบคุมหรือใช้งานในหอ้งเครื่องแม่ข่าย (Server 
Room) 

สบศ. - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 จํานวนเครื่องมืออปุกรณ์  

2.4 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในของหน่วยงาน เพื่อ
รองรับการใหบ้รกิารนักเรียน นักศึกษาครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 

สบศ. - 6.0 7.2 7.44 1.5 22.1
4 

ระบบเครอืข่ายภายใน 18 หน่วยงาน (ปีละ 6 
หน่วยงาน) รวมการเชื่อมโยงกับส่วนกลาง 

2.5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรบัการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตได้อย่างครอบคลุมทกุพื้นที ่

สบศ. 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 23.0 ระดับของประสทิธิภาพ
และเสถียรภาพการใช้งาน 

ค่า Internet 
รวมทุกหน่วย 
งานในสังกัด 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

2.6 โครงการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์
เพิ่มเติม/ทดแทน เพื่อสนับสนุนการทํางาน การเรียนการ
สอนทุกระดับ 

สบศ. 6.37 12.0 7.5 8.7 8.3 42.87 จํานวนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 

 

3. โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสํารองข้อมลู (Backup) สบศ. - 3.0 1.1 1.1 1.1 6.3 มีการฝึกซอ้มและทบทวน
การทํางานในภาวะฉุกเฉิน 

 
 
 

4. โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบประชุมทางไกล (Video 
Conference) 

สบศ. - 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 ระดับประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพการใช้งาน 

 

รวมงบประมาณ  9.37  35.41 22.95 24.39 18.05 110.17   
รวมทั้งสิ้น  9.37 35.41 23.95 25.39 19.05 113.17   

 
สรุปภาพรวมงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค) 

 

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

1. การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบรกิาร - 9.70 11.10 14.70 12.15 47.65 
2. การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทลั - 2.00 5.50 4.65 3.80 15.95 
3. การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั - 5.24 5.54 5.54 5.54 21.86 
4. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล - 4.05 4.15 1.00 1.00 10.20 
5. การเพิ่มประสทิธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือ่งมอือุปกรณ์และระบบเครือข่ายฯ 9.37 35.41 23.95 25.39 19.05 113.17 

รวมทั้งสิ้น 9.37 56.40 50.24 51.28 41.54 208.83 
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สรุปยุทธศาสตร์และงบประมาณของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานพฒันาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) 
1.1 *โครงการสร้างมาตรฐานระบบสารสนเทศ (TH e-GIF) วธ.         
1.2 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้รหิาร

ระดับสูง (Executive Information System : EIS) 
ศมส. - - - - 1.0 1.0 มีระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

1.3 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) 
ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

ศมส. - - - 0.5 - 0.5 มีระบบคัดกรองข้อมูลจาก
ระบบบริหารจัดการภายใน
เพื่อสง่ต่อไปยังระบบ MOC 
ได้โดยอัตโนมัติ 

3 ปีแรกเป็น
การกรอก
ข้อมูลในระบบ 
DOC ปัจจุบัน 

รวมงบประมาณ  - - - 0.50 1.0 1.5   
2. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบการบริการหน่วยงานภายนอกและประชาชน 

2.1 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบหอ้งสมุดดิจทิัล  
(e-Library) 

ศมส. 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้  

2.2 *โครงการระบบบรกิารแบบเบ็ดเสรจ็จุดเดียว  
(One Stop e-Service) 

วธ.         

รวมงบประมาณ  0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0   
3. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการและการปฏิบัติงาน (Back Office) 

3.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(Management Information System : MIS) 

ศมส. 0.1 0.1 1.0 1.0 0.1 2.3 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

3.2 *โครงการระบบ Single Window  วธ.         
รวมงบประมาณ  0.1 0.1 1.0 1.0 0.1 2.3   

รวมทั้งสิ้น  0.3 0.3 1.2 1.7 1.3 4.8   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิ 
1.1 โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานกลางเพื่อการเชื่อมโยง

ระบบข้อมลูสารสนเทศ 
ศมส. 0.8 0.1 - - - 0.9 - มีคู่มือระบบมาตรฐาน

กลางข้อมูล 
- ระบบบริหารจัดการกลาง
เพื่อการเชื่อมโยงข้อมลู 

 

1.2 โครงการพัฒนามาตรฐานการบรูณาการข้อมูลและ
สารสนเทศด้วยศัพทส์ัมพันธ์ 

ศมส. 0.1 0.1 0.5 0.1 0.1 0.9 ได้ชุดศัพท์สัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรม 

 

รวมงบประมาณ  0.9 0.2 0.5 0.1 0.1 1.8   
2. แผนงานพฒันาระบบนําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ด้านสังคม-วัฒนธรรม 

2.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์องค์กร ศมส. 0.5 - - - - 0.5 รูปแบบและข้อมูลมีความ
ทันสมัย 

 

2.2 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านสังคม-วัฒนธรรม ศมส. 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 50.0 จํานวนฐานข้อมูลที่
ให้บรกิาร 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

2.3 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการคลังข้อมูล ศมส. 0.7 2.0 - - - 2.7 ฐานข้อมูลของศูนย์ฯได้รบั
การบรูณาการให้สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลและ
ให้บรกิารในจุดเดียวได้ 

 

2.4 โครงการพัฒนาระบบนิทรรศการ และการจัดแสดง ศมส. - - 5.0 0.5 0.5 6.0 - มีระบบนิทรรศการและ
การจัดแสดง 

- จํานวนผู้ใช้บรกิาร 

 

2.5 โครงการพัฒนาสถานีออนไลน์ SAC Channel ศมส. 0.5 - - - - 0.5 จํานวนผู้ใช้บรกิาร  
รวมงบประมาณ  11.7 12.0 15.0 10.5 10.5 59.7   

รวมทั้งสิ้น  12.6 12.2 15.5 10.6 10.6 61.5   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานพฒันาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1 โครงการจัดทําแผน/พฒันาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะ

ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ศมส. 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0 มีแผนพฒันาผูบ้รหิาร 

ผู้ใช้งาน และนักเทคนิค 
 

2. แผนงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
2.1 *โครงการระบบบรหิารจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน 

(Knowledge Management) 
วธ.         

รวมทั้งสิ้น  0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานจัดทําแนวนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
1.1 *โครงการจัดทําแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัย 
วธ.         

1.2 โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

ศมส. - - - 0.3 0.1 0.4 มีแผนบริหารความเสี่ยง
ด้าน ICT 

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.3 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศมส. - 0.3 0.1 0.1 0.1 0.6 มีแผนรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน ICT 

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.4 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร 

ศมส. - - - - 0.3 0.3 มีแผนฉุกเฉินด้าน ICT ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

รวมทั้งสิ้น  - 0.3 0.1 0.4 0.5 1.3   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่าย ให้มีความเหมาะสมทันสมัย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ 
1.1 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Main Data Center) ศมส. 0.2 0.2 0.2 7.0 10.0 17.6 จํานวนเครื่องมืออปุกรณ์  
1.2 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงอปุกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย 

(Network) และอปุกรณ์ป้องกันการบุกรุกโจมตีระบบ
เครือข่าย พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน 

ศมส. 0.3 0.3 0.3 2.0 0.5 3.4 - จํานวนเครื่องมืออปุกรณ์ 
- จํานวนลิขสทิธิ์การใช้งาน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1.3 โครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์
ทดแทน 

ศมส. 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 3.0 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ทดแทน 

1.4 โครงการพัฒนาเพื่อปรบัเปลี่ยนไปสู่ IPV6 ศมส. - 0.5 0.5 - - 1.0 จํานวนอุปกรณ์ที่รองรบั IPV6 
รวมงบประมาณ  1.1 1.6 1.6 9.6 11.1 25.0   

2. แผนงานพฒันาระบบศูนย์ข้อมลูสํารอง (Backup Site) 
2.1 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงศูนย์ข้อมลูสํารอง  

(Backup Site) 
ศมส. - 6.0 0.6 0.6 0.6 7.8 มีศูนย์ข้อมูลสํารอง  

2.2 โครงการทบทวนและฝึกซอ้มปฏิบัติการใช้ศูนย์ข้อมลู
สํารอง (Backup Site) ในกรณีฉุกเฉิน 

ศมส. - - 0.2 0.2 0.2 0.6 มีการฝึกซอ้มและทบทวนการรับมือในภาวะ
ฉุกเฉิน 

รวมงบประมาณ  - 6.0 0.8 0.8 0.8 8.4   
รวมทั้งสิ้น  1.1 7.6 2.4 10.4 11.9 33.4   

 
สรุปภาพรวมงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

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

1. การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบรกิาร 0.30 0.30 1.20 1.70 1.30 4.80 
2. การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทลั 12.60 12.20 15.50 10.60 10.60 61.50 
3. การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 
4. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล - 0.30 0.10 0.40 0.50 1.30 
5. การเพิ่มประสทิธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือ่งมอือุปกรณ์และระบบเครือข่ายฯ 1.10 7.60 2.40 10.40 11.90 33.40 

รวมทั้งสิ้น 14.20 20.60 19.40 23.30 24.50 102.00 
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กระทรวงวัฒนธรรม  
 

สรุปยุทธศาสตร์และงบประมาณของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ  
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานพฒันาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) 
1.1 *โครงการสร้างมาตรฐานระบบสารสนเทศ (TH e-GIF) วธ.         
1.2 *โครงการระบบสารสนเทศเพือ่การตัดสินใจของผูบ้รหิาร 

(Executive Information System : EIS) 
วธ.         

1.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม 
(DOC) ของศูนย์คุณธรรม 

ศคธ. 0.20 0.20 0.20 0.50 0.50 1.60 มีระบบคัดกรองข้อมูลจาก
ระบบ EIS เพื่อส่งต่อไปยัง
ระบบ MOC ได้โดย
อัตโนมัติ 

3 ปีแรกเป็น
ค่าจ้างกรอก
ข้อมูล 

1.4 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการผลงานของศูนย์
คุณธรรม เชิงนโยบายและภารกิจ 

ศคธ. - 0.25 1.20 0.65 0.65 2.75 มีระบบบรหิารจัดการ
ผลงานเชิงนโยบาย/
ภารกิจ 

 

รวมงบประมาณ  0.20 0.45 1.40 1.15 1.15 4.35   
2. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบการบริการหน่วยงานภายนอกและประชาชน 

2.1 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบหอ้งสมุดดิจทิัล ศคธ. - - - - 0.2 0.2 มีระบบห้องสมุดดิจิทัล Open source 
2.2 *โครงการระบบบรกิารเบ็ดเสร็จจุดเดียว  

(One Stop e-Service) 
วธ.         

รวมงบประมาณ  - - - - 0.2 0.2   
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

3. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการและการปฏิบัติงาน (Back Office) 
3.1 โครงการพัฒนาระบบบรหิารแผนงาน/โครงการและ

งบประมาณ 
ศคธ. - 1.5 0.25 0.25 0.25 2.25 มีระบบบรหิารแผนงาน/

โครงการและงบประมาณ 
 

3.2 โครงการพัฒนาระบบบรหิารโครงการ (Project 
Management & KPI) สนับสนุนเครือข่ายคุณธรรม
ความดี 

ศคธ. - - 1.5 0.25 0.25 2.0 มีระบบบรหิารโครงการ  

3.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบบรหิารจัดการพสัดุ
ครุภัณฑ์ 

ศคธ. - 1.0 0.15 0.15 0.15 1.45   

3.4 โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคล  ศคธ. - 1.0 0.15 0.15 0.15 1.45 มีระบบบรหิารงานบุคคล  
3.5 โครงการพัฒนาระบบเงินเดือน (Payroll) ศคธ. - - - 0.5 0.08 0.58 มีระบบ Payroll  
3.6 โครงการพัฒนาระบบเวลาการทํางาน (Time 

Attendance) 
ศคธ. - - 0.5 0.08 0.08 0.66 มีระบบ Time 

Attendance 
 

3.7 โครงการพัฒนาระบบบรหิารบัญชีการเงิน ศคธ. - 1.0 0.15 0.15 0.15 1.45 มีระบบบรหิารบัญชี
การเงิน 

 

3.8 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ ศคธ. - - - 0.8 0.12 0.92 มีระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส ์

 

3.9 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการเอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Document) 

ศคธ. - 2.0 0.3 0.3 0.3 2.9 มีระบบบรหิารจัดเอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส ์

 

3.10 *โครงการระบบ Single Window วธ.         
รวมงบประมาณ  - 6.50 3.00 2.63 1.53 13.66   

รวมทั้งสิ้น  0.20 6.95 4.40 3.78 2.88 18.21   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิ 
1.1 *โครงการบรูณาการระบบทะเบียนความรู้ด้านศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม 
วธ.         

รวมงบประมาณ  - - - - - -   
2. แผนงานพฒันาระบบนําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

2.1 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสารสนเทศเว็บไซต์
นําเสนอข้อมูลสื่อสาระองค์ความรู้ฯ และฐานข้อมูลของ
ศูนย์คุณธรรมรวมทัง้กจิกรรมการบํารุงรักษาข้อมลูใหม้ี
ความถูกต้องทันสมัย 

ศคธ. - 2.0 2.0 1.0 1.0 6.0 - มีระบบฐานข้อมลู
เครือข่ายคุณธรรมความดี 
(บุคคล, องค์กร) 

- มีระบบฐานข้อมลูฝึก 
อบรมที่ทันสมัย (Update) 

- มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลสมัชชาคุณธรรม 

- รูปแบบและข้อมูลบน
เว็บไซต์มีความถูกต้อง
ทันสมัย 

 

2.2 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสารสนเทศและฐานข้อมลู
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 

ศคธ. - - - 0.5 0.08 0.58 จํานวนบทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ 

 

2.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูองค์
ความรู้ศูนย์คุณธรรม (หลักสูตรและงานวิจัย) 

ศคธ. - - - 0.5 0.08 0.58 จํานวนหลักสูตร/งานวิจัย  

รวมทั้งสิ้น  - 2.0 2.0 2.0 1.16 7.16   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานพฒันาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1 โครงการจัดทําแผน/พฒันาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะ

ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ศคธ. - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 มีแผนพฒันาผูบ้รหิาร 

ผู้ใช้งาน และนักเทคนิค 
 

2. แผนงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
2.1 *โครงการระบบบรหิารจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน 

(Knowledge Management) 
วธ.         

รวมทั้งสิ้น  - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานจัดทําแนวนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
1.1 *โครงการจัดทําแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัย 
วธ.         

1.2 โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

ศคธ. - 0.05 0.05 0.05 0.05 0.20 มีแผนบริหารความเสี่ยง
ด้าน ICT 

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.3 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศคธ. - 0.05 0.05 0.05 0.05 0.20 มีแผนรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน ICT 

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1.4 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร 

ศคธ. - 0.10 0.05 0.05 0.05 0.25 มีแผนฉุกเฉินด้าน ICT ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

รวมทั้งสิ้น  - 0.20 0.15 0.15 0.15 0.65   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่าย ให้มีความเหมาะสมทันสมัย 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ 
1.1 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องแม่ข่าย (Server) และ

หน่วยจัดเกบ็ข้อมลู (Storage) 
ศคธ. - 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 มีหน่วยประมวลผลและ

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่
เพียงพอ 

 

1.2 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงอปุกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย 
(Network) และอปุกรณ์ป้องกันการบุกรุกโจมตีระบบ
เครือข่าย พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน 

ศคธ. - 0.4 0.4 0.4 0.4 1.6 จํานวนความสําเรจ็ใน
การถูกบกุรุกโจมตีระบบ 

รวมค่าเช่า 
Internet  
0.28 ล้าน/ป ี

1.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องมืออปุกรณ์ที่จําเป็นต่อการ
ควบคุมหรือใช้งานในห้องเครื่องแม่ข่าย (Server Room) 

ศคธ. - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 จํานวนอุปกรณ์เครื่องมือ
ที่จําเป็นต่อการใช้งาน 

 

1.4 โครงการจัดหาเครือ่งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ศคธ. - - 0.2 0.2 0.2 0.6 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 

2. โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสํารองข้อมลู (Backup)  ศคธ. - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 มีระบบสํารองข้อมลู  
รวมทั้งสิ้น  - 0.90 1.10 1.10 1.10 4.20   
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สรุปภาพรวมงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 

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

1. การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบรกิาร 0.20 6.95 4.40 3.78 2.88 18.21 
2. การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทลั - 2.00 2.00 2.00 1.16 7.16 
3. การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั - 0.20 0.20 0.20 0.20 0.80 
4. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล - 0.20 0.15 0.15 0.15 0.65 
5. การเพิ่มประสทิธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือ่งมอือุปกรณ์และระบบเครือข่ายฯ - 0.90 1.10 1.10 1.10 4.20 

รวมทั้งสิ้น 0.20 10.25 7.85 7.23 5.49 31.02 
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สรุปยุทธศาสตร์และงบประมาณของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ  

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานพฒันาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) 
1.1 *โครงการสร้างมาตรฐานระบบสารสนเทศ (TH e-GIF) วธ.         
1.2 *โครงการระบบสารสนเทศเพือ่การตัดสินใจของผูบ้รหิาร 

(Executive Information System : EIS) 
วธ.         

1.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม 
(DOC) ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

หภ. 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 1.6 มีระบบคัดกรองข้อมูลจาก
ระบบ EIS เพื่อส่งต่อไปยัง
ระบบ MOC ได้โดยอัตโนมัติ

3 ปีแรกเป็น
ค่าจ้างกรอก
ข้อมูล 

รวมงบประมาณ  0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 1.6   

2. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบการบริการหน่วยงานภายนอกและประชาชน 

2.1 โครงการพัฒนา Meta data ตามมาตรฐาน EN15907 
เพื่อรองรับการเชื่อมโยงเครือข่ายหอภาพยนตร์นานาชาติ 
(FIAF) และระดับภูมิภาค (SEAPAVAA) 

หภ. 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.45 มี Meta Data ตาม
มาตรฐาน EN15907 

ปีแรกเป็น
การศึกษา/
ทบทวน 

2.2 โครงการพัฒนาภาพยนตร์ประกอบงานวิจัย หภ. 0.05 2.0 2.0 2.0 2.0 8.05 จํานวนภาพยนตร์ 
2.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบหอ้งสมุดออนไลน์  

(e-Library) 
หภ. 0.05 0.2 0.2 0.2 0.2 0.85 มีระบบห้องสมุดออนไลน์ 

2.4 โครงการใหบ้ริการ Video on Demand หภ. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.50 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

2.5 *โครงการระบบบรกิารเบ็ดเสร็จจุดเดียว  
(One Stop e-Service) 

วธ.         

รวมงบประมาณ  0.25 2.40 2.40 2.40 2.40 9.85   
3. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการและการปฏิบัติงาน (Back Office) 

3.1 *โครงการระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 
กระทรวงวัฒนธรรม (e-Project) 

วธ.         

3.2 *โครงการระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล (HR) วธ.         
3.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบบรหิารจัดการพสัดุ

ครุภัณฑ์ 
หภ. - 1.50 1.50 0.25 0.25 3.50 มีระบบบรหิารจัดการพสัดุฯ  

3.4 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนทํางานนอกสถานที่  
(Tele-Work) 

หภ. - - - - 0.50 0.50 มีระบบสนับสนุนการทํางานนอกสถานที ่

3.5 โครงการพัฒนาระบบแบบฟอร์มหนังสือราชการ หภ. - 0.10 - - - 0.10 มีระบบแบบฟอร์มหนังสือราชการ 
3.6 โครงการทํา Digitize ภาพยนตร์ในลักษณะที่ยังสงวน

รักษาคุณค่าและนํากลบัมาใช้งานใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หภ. - 5.00 5.00 5.00 5.00 20.0   

3.7 *โครงการระบบ Single Window วธ.         
รวมงบประมาณ  - 6.60 6.50 5.25 5.75 24.10   

รวมทั้งสิ้น  0.45 9.20 9.10 8.15 8.65 35.55   
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กระทรวงวัฒนธรรม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
1.1 *โครงการบรูณาการระบบทะเบียนความรู้ด้านศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม 
วธ.         

1.2 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนประวัติข้อมูลภาพยนตร์ 
(e-Card) 

หภ. - 3.0 0.45 0.45 0.45 4.35 มีระบบทะเบียนประวัติ
ข้อมูลภาพยนตร ์

 

1.3 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการผลงานภาพยนตร์ 
(Collection Management) 

หภ. - - - - 2.5 2.5 มีระบบบรหิารจัดการ
ผลงานภาพยนตร ์

 

1.4 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการคลัง LTO Tape หภ. - - 3.5 0.5 0.5 4.5 มีระบบบรหิารจัดการคลัง 
LTO Tape 

 

รวมงบประมาณ  - 3.00 3.95 0.95 3.45 11.35   
2. แผนงานพัฒนาระบบนําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

2.1 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเว็บไซต์นําเสนอข้อมูลสื่อสาระ
องค์ความรู้ฯ รวมทัง้กิจกรรมการบํารุงรักษาข้อมลูให้มี
ความถูกต้องทันสมัย 

หภ. - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 รูปแบบและข้อมูลการ
นําเสนอมีความถูกต้อง
ทันสมัย 

 

2.2 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุง Mobile Application เพื่อ
นําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ฯ ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัย 

หภ. - - - - 2.0 2.0 - มี Mobile Application 
- จํานวนผู้ดาวน์โหลดใช้งาน 

 

รวมงบประมาณ  - 0.10 0.10 0.10 2.10 2.40   
รวมทั้งสิ้น  - 3.10 4.05 1.05 5.55 13.75   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1 โครงการจัดทําแผน/พฒันาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะ

ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หภ. 0.2 1.2 1.2 1.2 1.2 5.0 มีแผนพฒันาผูบ้รหิาร 

ผู้ใช้งาน และนักเทคนิค 
อบรมทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2. แผนงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
2.1 *โครงการระบบบรหิารจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน วธ.         

รวมทั้งสิ้น  0.2 1.2 1.2 1.2 1.2 5.0   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานจัดทําแนวนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1 *โครงการจัดทําแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัย 
วธ.         

1.2 โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

หภ. 0.2 0.05 0.05 0.05 0.05 0.4 มีแผนบริหารความเสี่ยง
ด้าน ICT 

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.3 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หภ. - 0.2 0.05 0.05 0.05 0.35 มีแผนรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน ICT 

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.4 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร 

หภ. - 0.2 0.05 0.05 0.05 0.35 มีแผนฉุกเฉินด้าน ICT ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

รวมทั้งสิ้น  0.20 0.45 0.15 0.15 0.15 1.10   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่าย ให้มีความเหมาะสมทันสมัย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ 
1.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย (Server) และ

หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) 
หภ. - - 1.0 1.0 1.0 3.00 หน่วยประมวลผลและพื้นที่

จัดเกบ็ข้อมลูที่เพียงพอ 
รองรับอาคาร
ใหม ่

1.2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย 
(Network) และอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกโจมตีระบบ
เครือข่าย พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน 

หภ. 0.35 0.35 1.0 1.0 1.0 3.70 จํานวนความสําเรจ็ในการ
ถูกบุกรกุโจมตีระบบ 

รวมค่าเช่า 
Internet 

1.3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ที่จําเป็นต่อ
การอนุรักษ์ภาพยนตร์ 

หภ. 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 25.0 จํานวนเครื่องมือ/อปุกรณ์
ที่จําเป็นต่อการใช้งาน 

รวม LTO 
Tape 

1.4 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง หภ. - - 0.4 0.4 0.4 1.20 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
2. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสํารองข้อมูล (Backup) หภ. 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.50 มีระบบสํารองข้อมลู  

รวมทั้งสิ้น  5.65 5.65 7.70 7.70 7.70 34.40   
สรุปภาพรวมงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

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

1. การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบรกิาร 0.45 9.20 9.10 8.15 8.65 35.55 
2. การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทลั - 3.10 4.05 1.05 5.55 13.75 
3. การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั 0.20 1.20 1.20 1.20 1.20 5.00 
4. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 0.20 0.45 0.15 0.15 0.15 1.10 
5. การเพิ่มประสทิธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือ่งมอือุปกรณ์และระบบเครือข่ายฯ 5.65 5.65 7.70 7.70 7.70 34.40 

รวมทั้งสิ้น 6.50 19.60 22.20 18.25 23.25 89.80 
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บทที่ 7 
สรุปภาพรวมโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
สรุปภาพรวมโครงการที่ต้องดําเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่ง

มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ 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 *โครงการระบบสารสนเทศเพือ่การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร (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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1.4 *โครงการจัดทําแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร 

วธ. - - - - 8.0 8.0 มีแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

 

1.5 โครงการปรับปรงุระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม 
(DOC) ของกรมการศาสนา 

ศน. - - 0.2 0.5 0.5 1.2 มีระบบคัดกรองข้อมูลจาก
ระบบ EIS เพื่อส่งต่อไปยัง
ระบบ MOC ได้โดยอัตโนมัติ

 

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

 

1.7 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) 
โดยรวบรวมประมวลผลข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมลู เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงาน 

ศก. - - 3.0 3.0 3.0 9.0 มีระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

ทุกสํานัก 

1.8 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับ
กรม (DOC) ของกรมศิลปากร 

ศก. 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 1.6 มีระบบคัดกรองข้อมูลจาก
ระบบ EIS เพื่อส่งต่อไปยัง
ระบบ MOC ได้โดยอัตโนมัติ

3 ปีแรกเป็น
ค่าจ้างกรอก
ข้อมูล 

1.9 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) 
โดยประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมลู เพื่อการบรหิาร
และการปฏิบัติงานต่างๆ 

สวธ. - - 3.0 0.45 0.45 3.9 มีระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

1.10 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการ
ระดับกรม (DOC) ของกรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 

สวธ. 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 1.6 มีระบบคัดกรองข้อมูลจาก
ระบบ EIS เพื่อส่งต่อไปยัง
ระบบ MOC ได้โดยอัตโนมัติ

3 ปีแรกเป็น
ค่าจ้างกรอก
ข้อมูล 
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1.11 โครงการพัฒนาระบบตรวจราชการ สวธ. - - - 0.1 0.1 0.2 มีระบบตรวจราชการ  
1.12 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการ

ระดับกรม (DOC) ของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย 

สศร. 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 1.6 มีระบบคัดกรองข้อมูลจาก
ระบบ EIS เพื่อส่งต่อไปยัง
ระบบ MOC ได้โดยอัตโนมัติ

3 ปีแรกเป็น
ค่าจ้างกรอก
ข้อมูล 

1.13 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหม์ูลค่าจากการ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

สศร. - - 1.5 0.25 0.25 2.0 มีระบบวิเคราะหม์ูลค่าจาก
การประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

 

1.14 โครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการ ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF เพื่อความ
สะดวกในการเชื่อมโยงบรูณาการข้อมลูร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในสงักัดกระทรวงวัฒนธรรม และ
หน่วยงานภายนอก 

สบศ. - - 0.1 0.1 0.1 0.3 มีมาตรฐานเพื่อการปรับปรงุ
ระบบสารสนเทศของ
สถาบันฯตามกรอบแนวทาง 
TH e-GIF  

 

1.15 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) 
โดยรวบรวมประมวลผลข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมลู เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงาน
ต่างๆ 

สบศ. - - 3.0 3.0 3.0 9.0 มีระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

1.16 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการ
ระดับกรม (DOC) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

สบศ. - 0.2 0.2 0.5 0.5 1.4 มีระบบคัดกรองข้อมูลจาก
ระบบ EIS เพื่อส่งต่อไปยัง
ระบบ MOC ได้โดยอัตโนมัติ

2 ปีแรกเป็น
ค่าจ้างกรอก
ข้อมูล 
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1.17 โครงการพัฒนาระบบรายงานการบริหารราชการ
แผ่นดิน เอื้อต่อการตรวจราชการของผูบ้รหิารและ
การเตรียมข้อมลูของเจ้าหน้าที ่

สบศ. - - - - - - มีรายงานการตรวจราชการ
ของผู้บรหิาร 

ดําเนินการ
โดยไม่ต้องใช้
งบประมาณ 

1.18 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับสงู (Executive Information 
System) 

ศมส. - - - - 1.0 1.0 มีระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

1.19 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม 
(DOC) ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิธร (องค์การ
มหาชน) 

ศมส. - - - 0.5 - 0.5 มีระบบคัดกรองข้อมูลจาก
ระบบบริหารจัดการภายใน
เพื่อสง่ต่อไปยังระบบ MOC 
ได้โดยอัตโนมัติ 

3 ปีแรกเป็น
การกรอก
ข้อมูลในระบบ 
DOC ปัจจุบัน 

1.20 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการ
ระดับกรม (DOC) ของศูนย์คุณธรรม 

ศคธ. 0.20 0.20 0.20 0.50 0.50 1.60 มีระบบคัดกรองข้อมูลจาก
ระบบ EIS เพื่อส่งต่อไปยัง
ระบบ MOC ได้โดยอัตโนมัติ

3 ปีแรกเป็น
ค่าจ้างกรอก
ข้อมูล 

1.21 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการผลงานของศูนย์
คุณธรรม เชิงนโยบายและภารกิจ 

ศคธ. - 0.25 1.20 0.65 0.65 2.75 มีระบบบรหิารจัดการ
ผลงานเชิงนโยบาย/ภารกจิ 

 

1.22 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการ
ระดับกรม (DOC) ของหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) 

หภ. 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 1.6 มีระบบคัดกรองข้อมูลจาก
ระบบ EIS เพื่อส่งต่อไปยัง
ระบบ MOC ได้โดยอัตโนมัติ

3 ปีแรกเป็น
ค่าจ้างกรอก
ข้อมูล 

2. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบการบริการหน่วยงานภายนอกและประชาชน 
2.1 *โครงการระบบเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม  
วธ. - - 2.5 0.25 0.25 3.0 มีระบบเครือข่ายทาง

วัฒนธรรม 
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2.2 *โครงการระบบบรกิารแบบเบ็ดเสรจ็จุดเดียว  
(One Stop e-Service) 

วธ. - - 5.0 3.0 1.0 9.0 มีระบบบริการแบบเบ็ดเสรจ็
จุดเดียว 

 

2.3 โครงการพัฒนาระบบข้อมลูเสมอืนจริงรากวัฒนธรรม
วิถีไทย 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 รูปแบบและข้อมูลบนเว็บไซต์
มีความถูกต้องทันสมัย 

 

2.7 โครงการรบัข้อร้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส ์ สป. - 0.8 - 1.0 - 1.8 - มีระบบรับข้อร้องเรียนแบบอเิลก็ทรอนิกส ์
- ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้งาน 

2.8 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบลงทะเบียนผูเ้ดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจย์ 

ศน. - - 0.3 0.3 0.3 0.9 ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

 

2.9 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบทะเบียนผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา 

ศน. - - 0.8 0.8 0.8 2.4 มีระบบบรหิารจัดการทะเบียนผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมในเทศกาลต่างๆ ของแต่ละศาสนา ที่
กระทรวงใหก้ารรับรอง (5 ศาสนาหลัก) 

2.10 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบ NSW นําเข้าส่งออก
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

ศก. 2.685 1.826 1.0 1.0 1.0 7.511 ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

สพช. 
สศก. 1-15 
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2.11 โครงการพัฒนาระบบใหบ้รกิารจดแจง้การพมิพ์ทาง 
Electronic อาทิ ISSN, ISBN, CIP 

ศก. - 2.695 0.12 0.12 0.12 3.055 ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

สสช. 

2.12 โครงการจัดเก็บภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ศก. 6.549 6.0 6.0 6.0 6.0 30.549 จํานวนภาพโบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ 

สพช. 
สศก. 1-15 

2.13 โครงการพัฒนาระบบจัดเกบ็ข้อมลูและให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการสํานักวรรณกรรม เช่น ต้นฉบับ
หนังสือหายาก 

ศก. - 0.8 0.8 0.8 0.8 3.2 ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

สวป. 

2.14 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสารสนเทศและ
ให้บรกิารต้นแบบสถาปัตยกรรม 

ศก. 2.0 3.42 1.0 1.0 1.0 8.42 ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

สสก. 

2.15 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูและใหบ้ริการขอ
อนุญาตสร้างอนุสาวรีย์แหง่ชาติ และพระพุทธรปู
สําคัญ 

ศก. - - - - 4.0 4.0 ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

สสก. 

2.16 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนสถานประกอบการ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

สวธ. 
 

- 2.0 0.3 0.3 0.3 2.9 - มีระบบทะเบียนสถาน
ประกอบการภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ 

- ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

 

2.17 โครงการพัฒนาระบบแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
เสมอืนจริง 

สวธ. - 8.0 8.0 1.2 1.2 18.4 มีแหลง่เรียนรูผ้่าน Mobile 
Application ของหออัคร
ศิลปินแหง่ประเทศไทย 
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เงิน ตัวชี้วัด หมายเหตุ 2559 2560 2561 2562 2563

2.18 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมลู 
เพื่อใหบ้รกิารข้อมลู/ข่าวสาร/องค์ความรู้ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

สศร. - 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0 มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลเพื่อใหบ้รกิารและ
ประชาสมัพันธ์ 

 

2.19 โครงการพัฒนาระบบกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สศร. - - - 1.0 0.15 1.15 มีระบบกองทุนส่งเสริม
ศิลปะร่วมสมัย 

 

2.20 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการเชื่อมโยงบรูณาการและใช้
ประโยชน์ข้อมลูร่วมกันระหว่างส่วนกลางกับภูมิภาค 

สบศ. - 3.0 0.45 0.45 0.45 4.35 มีระบบบรหิารจัดการข้อมูล
สารสนเทศร่วมกันระหว่าง
ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค 

 

2.21 โครงการพัฒนาระบบบริการแบบเบ็ดเสรจ็จุดเดียว 
(One Stop  Service) 

สบศ. 
 

-  0.10 0.10 0.10 0.30 มีระบบ One Stop  
Service ของสถาบันฯ 

 

2.22 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบหอ้งสมุดดิจทิัล  
(e-Library) 

ศมส. 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้  

2.23 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบหอ้งสมุดดิจทิัล ศคธ. - - - - 0.2 0.2 มีระบบห้องสมุดดิจิทัล Open source 
2.24 โครงการพัฒนา Meta data ตามมาตรฐาน 

EN15907 เพื่อรองรับการเชื่อมโยงเครือข่ายหอ
ภาพยนตร์นานาชาติ (FIAF) และระดับภูมิภาค 
(SEAPAVAA) 

หภ. 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.45 มี Meta Data ตาม
มาตรฐาน EN15907 

ปีแรกเป็น
การศึกษา/
ทบทวน 

2.25 โครงการพัฒนาภาพยนตร์ประกอบงานวิจัย หภ. 0.05 2.0 2.0 2.0 2.0 8.05 จํานวนภาพยนตร์  
2.26 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบหอ้งสมุดออนไลน์ 

(e-Library) 
หภ. 0.05 0.2 0.2 0.2 0.2 0.85 มีระบบห้องสมุดออนไลน์  

2.27 โครงการใหบ้ริการ Video on Demand หภ. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.50 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

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 มีระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล 
3.3 *โครงการระบบอินทราเน็ต (Intranet) วธ. - - 10.0 1.0 1.0 12.0 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้  
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 
สําหรับสารสนเทศที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารและ
การปฏิบัติงาน 

วธ. - - 2.0 - 2.0 4.0 - จํานวน Mobile app. 
- ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้ 

 

3.7 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการกิจกรรมของ
รัฐมนตรีและคลังภาพ 

สรม. 0.8 0.12 0.12 0.12 0.12 1.28 มีระบบบรหิารจัดการ
กิจกรรมและคลังภาพ 

 

3.8 โครงการระบบบรหิารจัดการพัสดุครุภัณฑ์ สป. - - 2.5 - 0.37 2.87 มีระบบจัดการพสัดุครุภัณฑ ์  
3.9 โครงการระบบลงเวลาการปฏิบัติราชการ สป. - - - 0.5 - 0.5 - จํานวนหน่วยงานที่ใช้งาน 

- ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้ 

 

3.10 โครงการระบบสารสนเทศสถิติ สาขาศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

สป. - - 5.0 2.0 2.0 9.0 มีสถิติไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
เมื่อเทียบกับผังสถิติทางการ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

3.11 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบบันทึกข้อมลูการ
ทํางาน 

ศน. - - 2.50 0.38 0.38 3.26 มีระบบบันทึกข้อมลูการลง
เวลาทํางาน และวันลา 

 

3.12 โครงการปรับปรงุ/บํารุงรกัษาระบบติดตามโครงการ 
แผนงาน และงบประมาณ 

ศก. - 0.85 0.85 0.85 0.85 3.4 ความสะดวกในการติดตาม
โครงการ 

สบก. 

3.13 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบบรหิารโครงการ 
(Project Management) เพื่อติดตามขั้นตอนการ
ดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ศก. - 3.0 3.0 0.45 0.45 6.9 มีระบบบรหิารโครงการ 
(Project Management) 

ทุกสํานัก 

3.14 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบบรหิารจัดการพสัดุ
ครุภัณฑ์ 

ศก. - - - - 10.0 10.0 มีระบบบรหิารจัดการพสัดุ
ครุภัณฑ์ 

ทุกสํานัก 

3.15 โครงการพัฒนาระบบบรหิารกจิการโรงละคร
แห่งชาติ 

ศก. - 0.8 0.8 0.8 0.8 3.2 มีระบบบรหิารกจิการโรง
ละครแห่งชาติ 

สกส. 

3.16 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการด้านช่างและ
งานศิลปะในการบูรณะ ซ่อมแซม 

ศก. - 2.0 0.3 0.3 0.3 2.9 มีระบบบรหิารจัดการด้าน
ช่างและงานศิลปะ 

สชส. 

3.17 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการอนุรกัษ์ 
ซ่อมแซม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ 

ศก. - 2.5 2.5 2.5 0.38 7.88 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
อนุรักษ์ ซ่อมแซม 

สบค. สพช. 
สศก. 1-15 

3.18 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการข้อมูล
สารสนเทศและคลงัข้อมลูมรดกศิลปวัฒนธรรม 

ศก. - 2.685 10.0 10.0 10.0 32.685 มีระบบบรหิารจัดการคลัง 
ข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม 

ศทส. 

3.19 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการโบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์ ตั้งแต่การสํารวจ 
รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย และจัดเกบ็ 

ศก. - 8.5 8.5 1.5 1.5 20.0 มีระบบบรหิารจัดการ
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
วัตถุทางชาติพันธุ์ 

สพช. 
สศก. 1-15 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

3.20 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการพิพิธภัณฑ์ โดย
เชื่อมโยงข้อมูล สารสนเทศกบัพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ ทั้งในและต่างประเทศ 

ศก. - 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0 - มีระบบบรหิารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ 

- จํานวนพิพิธภัณฑ์ที่
เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน 

สพช. 

3.21 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการงานด้าน
สถาปัตยกรรม 

ศก. 2.0 - 1.5 1.5 0.2 5.2 มีระบบบรหิารจัดการงาน
ด้านสถาปัตยกรรม 

สสก. 

3.22 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านจดหมายเหตุ 
การบริหารเอกสาร คลังเอกสาร บันทึกเหตุการณ์ 
การใหบ้ริการเอกสารจดหมายเหตุ การอนุรกัษ์ การ
จัดเกบ็แปลงข้อมลูเป็นดิจทิัล 

ศก. 3.8365 50.0 5.0 2.0 2.0 62.8365 - มีระบบสารสนเทศหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ 

- จํานวนหอจดหมายเหตุที่
เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน 

หจช. 

3.23 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบบรหิารจัดการพสัดุ
ครุภัณฑ์ 

สวธ. - 2.0 1.5 0.5 0.5 4.5 มีระบบบรหิารจัดการพสัดุ
ครุภัณฑ์ 

 

3.24 โครงการพัฒนาระบบบันทึกข้อมลูการทํางาน  
(ป่วย สาย ลา ขาด) 

สวธ. - - 0.8 0.12 0.12 1.04 มีระบบบันทึกข้อมลูการ
ทํางานของเจ้าหน้าที ่

 

3.25 โครงการพัฒนาระบบบรหิารบัญชีการเงิน สวธ. - - - 1.0 0.15 1.15 มีระบบบรหิารบัญชีการเงิน  
3.26 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการเอกสาร  

(e-Document) 
สวธ. - - - - 2.0 2.00 มีระบบริหารจัดการเอกสาร  

3.27 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส ์

สวธ. 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.25 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ ค่าบํารุงรักษา
ระบบ (MA) 

3.28 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูตาม
ภารกิจของกรมสง่เสริมวัฒนธรรม 

สวธ. 6.8 6.0 6.0 0.9 0.9 20.6 - มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

- มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลบุคลากรทาง
วัฒนธรรม 

- มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
ด้านวัฒนธรรม 

- มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลพจิารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

- มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลคดีความ 

3.29 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบบรหิารจัดการพสัดุ
ครุภัณฑ์ 

สศร. - - 2.0 1.0 0.5 3.5 มีระบบบรหิารจัดการพสัดุ
ครุภัณฑ์ 

 

3.30 โครงการพัฒนาระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital Signature) 

สศร. - - - - 1.0 1.0 มีระบบ/การใช้ลายเซ็น
อิเลก็ทรอนิกส ์

 

3.31 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการและจัดสรรพื้นที่
เพื่อการจัดแสดงนิทรรศการ 

สศร. - 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 มีระบบบรหิารจัดการและ
จัดสรรพื้นที่จัดนิทรรศการ 

 

3.32 โครงการพัฒนาระบบบรหิารแผนงาน/โครงการและ
งบประมาณ เพือ่สรุปภาพรวมการใช้จ่าย
งบประมาณในแต่ละไตรมาสได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

สบศ. - - 2.0 0.3 0.3 2.6 มีระบบบรหิารแผนงาน/
โครงการและงบประมาณ 

 

3.33 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบบรหิารโครงการ สบศ. - 3.0 0.45 0.45 0.45 4.35 มีระบบบรหิารโครงการ  
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(Project Management) เพื่อติดตามขั้นตอนการ
ดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

(Project Management) 

3.34 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบบรหิารจัดการพสัดุ
ครุภัณฑ์ 

สบศ. - 2.0 0.3 0.3 0.3 2.9 มีระบบบรหิารจัดการพสัดุ
ครุภัณฑ์ 

 

3.35 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบบรหิารทรัพยากร
บุคคล (HR) 

สบศ. - - - 5.0 5.0 10.0 มีระบบบรหิารทรัพยากร
บุคคล 

 

3.36 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการเอกสารแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Document) 

สบศ. - - 3.0 3.0 0.45 6.45 มีระบบบรหิารจัดการ
เอกสารแบบอเิล็กทรอนิกส ์

 

3.37 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและแก้ไขช่องโหว่ 

สบศ. - 1.5 1.5 1.5 1.5 6.0 จํานวนระบบสารสนเทศที่
ได้รับการบํารงุรกัษา 

 

3.38 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(Management Information System : MIS) 

ศมส. 0.1 0.1 1.0 1.0 0.1 2.3 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้  

3.39 โครงการพัฒนาระบบบรหิารแผนงาน/โครงการและ
งบประมาณ 

ศคธ. - 1.5 0.25 0.25 0.25 2.25 มีระบบบรหิารแผนงาน/
โครงการและงบประมาณ 

 

3.40 โครงการพัฒนาระบบบรหิารโครงการ (Project 
Management & KPI) สนับสนุนเครือข่ายคุณธรรม
ความดี 

ศคธ. - - 1.5 0.25 0.25 2.0 มีระบบบรหิารโครงการ  

3.41 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบบรหิารจัดการพสัดุ
ครุภัณฑ์ 

ศคธ. - 1.0 0.15 0.15 0.15 1.45   

3.42 โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคล  ศคธ. - 1.0 0.15 0.15 0.15 1.45 มีระบบบรหิารงานบุคคล  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

3.43 โครงการพัฒนาระบบเงินเดือน (Payroll) ศคธ. - - - 0.5 0.08 0.58 มีระบบ Payroll  
3.44 โครงการพัฒนาระบบเวลาการทํางาน (Time 

Attendance) 
ศคธ. - - 0.5 0.08 0.08 0.66 มีระบบ Time Attendance  

3.45 โครงการพัฒนาระบบบรหิารบัญชีการเงิน ศคธ. - 1.0 0.15 0.15 0.15 1.45 มีระบบบรหิารบัญชีการเงิน  
3.46 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ ศคธ. - - - 0.8 0.12 0.92 มีระบบสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส ์
 

3.47 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการเอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Document) 

ศคธ. - 2.0 0.3 0.3 0.3 2.9 มีระบบบรหิารจัดเอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส ์

 

3.48 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบบรหิารจัดการพสัดุ
ครุภัณฑ์ 

หภ. - 1.5 1.5 0.25 0.25 3.5 มีระบบบรหิารจัดการพสัดุฯ  

3.49 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนทํางานนอกสถานที่ 
(Tele-Work) 

หภ. - - - - 0.5 0.5 มีระบบสนับสนุนการทํางาน
นอกสถานที ่

 

3.50 โครงการพัฒนาระบบแบบฟอร์มหนังสือราชการ หภ. - 0.1 - - - 0.1 มีระบบแบบฟอร์มหนังสือราชการ 
3.51 โครงการทํา Digitize ภาพยนตร์ในลักษณะที่ยัง

สงวนรักษาคุณค่าและนํากลบัมาใช้งานใหม่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

หภ. - 5.0 5.0 5.0 5.0 20.0 จํานวนภาพยนตร์ที่ทําการ 
Digitize 

 

4. แผนงานพฒันาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย 
4.1 โครงการระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบาย สป. - - 2.0  2.0  2.0  6.0 มีระบบสารสนเทศและ

ฐานข้อมูลสนับสนุนนโยบาย
 

รวมงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 1  26.4705 153.496 174.14 114.87 132.27 601.2465   
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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  
1.3 โครงการพัฒนาคลังข้อมูล Digital ทางมรดก

ศิลปวัฒนธรรม 
ศก. 6.5 10.0 10.0 10.0 10.0 46.5 มีคลังข้อมลู Digital ทาง

มรดกศิลปวัฒนธรรม 
ศทศ. 

1.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเกบ็และ
สืบค้นข้อมลูโบราณคดี 

ศก. 6.2 7.2 5.5 5.0 5.0 28.9 ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

สบค. 

1.5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหอสมุดแหง่ชาติ เพื่อ
บรหิารจัดการทรัพยากรเอกสารโบราณ จารึกหนังสอื
ตัวพิมพ์ อนุรักษ์ทรัพยากรห้องสมุด และหนังสอืหายาก 

ศก. 5.66 5.0 5.0 5.0 5.0 25.66 มีระบบสารสนเทศหอสมุด
แห่งชาติ 

สสช. 

1.6 โครงการพัฒนาระบบจัดเกบ็เอกสารงานต่างประเทศ ศก. - 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ สบก. 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1.7 โครงการสอบทานความถูกต้องสมบรูณ์ของข้อมลูสือ่สาระ
ความรู้ 

สวธ. - - - - - - ร้อยละของข้อมลูที่ถูกต้อง ไม่ใช้
งบประมาณ 

1.8 โครงการสอบทานความถูกต้องสมบรูณ์ (Clearing) ของ
ข้อมูลและสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

สบศ. - - 0.1 0.1 0.1 0.3 ข้อมูลสารสนเทศของ
สถาบันฯที่มกีารตรวจสอบ 

 

1.9 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนข้อมลูสื่อสาระองค์ความรู้ฯ 
เพื่อจัดหมวดหมู่ ประเภท จํานวน รวมทัง้แหล่งจัดเกบ็ใน
ระบบดิจิทลัของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานใน
สังกัด อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการนําเสนอสื่อ
สาระในรูปแบบต่างๆ 

สบศ. - 1.0 1.0 1.0 0.15 3.15 มีระบบทะเบียนข้อมูลสื่อ
สาระองค์ความรู ้

 

1.10 โครงการบรูณาการสื่อการเรียนการสอน (Content) 
ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา 

สบศ. - - 1.8 1.8 1.8 5.4 บูรณาการสื่อการเรียนการสอนร่วมกบั
หน่วยงานทางการศึกษาได้ 

1.11 โครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลสื่อสาระองค์ความรู้ฯ 
ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF เพื่อความสะดวกในการ
เชื่อมโยงบูรณาการข้อมลูร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภายนอก เช่น 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สบศ. - - 0.1 0.1 0.1 0.3   

1.12 โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานกลางเพื่อการเชื่อมโยง
ระบบข้อมลูสารสนเทศ 

ศมส. 0.8 0.1 - - - 0.9 - มีคู่มือระบบมาตรฐาน
กลางข้อมูล 

- ระบบบริหารจัดการกลาง
เพื่อการเชื่อมโยงข้อมลู 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1.13 โครงการพัฒนามาตรฐานการบรูณาการข้อมูลและ
สารสนเทศด้วยศัพทส์ัมพันธ์ 

ศมส. 0.1 0.1 0.5 0.1 0.1 0.9 ได้ชุดศัพท์สัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรม 

 

1.14 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนประวัติข้อมูลภาพยนตร์ 
(e-Card) 

หภ. - 3.0 0.45 0.45 0.45 4.35 มีระบบทะเบียนประวัติ
ข้อมูลภาพยนตร ์

 

1.15 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการผลงานภาพยนตร์ 
(Collection Management) 

หภ. - - - - 2.5 2.5 มีระบบบรหิารจัดการ
ผลงานภาพยนตร ์

 

1.16 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการคลัง LTO Tape หภ. - - 3.5 0.5 0.5 4.5 มีระบบบรหิารจัดการคลัง 
LTO Tape 

 

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. 
- ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ Mobile App. 

2.2 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบหอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกส์  
(e-Library) 

ศน. - - - - 2.5 2.5 มีระบบห้องสมุด
อิเลก็ทรอนิกส ์

 

2.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสารสนเทศและฐานข้อมลู 
เพื่อการนําเสนอสือ่สาระ 

ศน. - - 2.0 2.0 2.0 6.0 - มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูกฐิน
พระราชทาน 

- มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

- มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูเมืองไทย
คนดี 

- มีระบบฐานข้อมลูภารกจิของกรมการ
ศาสนา 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 
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2.4 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเว็บไซต์นําเสนอข้อมูลสื่อสาระ
องค์ความรู้ฯ รวมทัง้กิจกรรมการบํารุงรักษาข้อมลูให้มี
ความถูกต้องทันสมัย 

ศน. - - 1.5 1.5 1.5 4.5 เว็บไซต์มรีูปแบบและการ
นําเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง
ทันสมัย รองรับการใช้งาน 
Smart phone / Tablet 

 

2.5 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุง Mobile Application เพื่อ
นําเสนอสื่อสาระ ด้วยรปูลักษณ์ทีท่ันสมัย 

ศน. - - 1.0 0.5 0.5 2.0 มี Mobile App. นําเสนอ
สื่อสาระความรู้ในรูปแบบที่
ดึงดูดความสนใจเยาวชนคน
รุ่นใหม ่

 

2.6 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบนําเสนอสื่อสาระบนแผนที่
ภูมิศาสตร์ (GIS) 

ศน. - - 1.5 0.6 0.6 2.7 สามารถนําเสนอศาสนสถาน
ทุกแห่งในประเทศไทย 
(เฉพาะศาสนาที่ให้การ
รับรอง) 

 

2.7 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเว็บไซต์นําเสนอข้อมูลสื่อสาระ
องค์ความรู้ฯ รวมทัง้กิจกรรมการบํารุงรักษาข้อมลูให้มี
ความถูกต้องทันสมัย 

ศก. - 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 รูปแบบและข้อมูลบน
เว็บไซต์มีความถูกต้อง
ทันสมัย (Update) 

ศทศ. 

2.8 โครงการจัดทํา/ปรบัปรุงแหลง่เรียนรูเ้สมือนจริง ศก. 3.26 24.63 1.0 1.0 1.0 30.89 ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้งาน 

สพช. 
สศก.1-15 

2.9 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการคลังข้อมลูสื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ รวมทัง้จัดเก็บและสืบค้นข้อมลูภาพถ่าย 

ศก. - 12 2.5 2.5 2.5 19.5 - มีคลังข้อมลูสื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 

- ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ทุกสํานัก 
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2.10 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือกบั
ห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษา โดยผ่านเครือข่าย
ระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) 

ศก. - - 0.2 0.2 0.2 0.6 จํานวนห้องสมุดที่มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน 

มีการประชุม
และพัฒนา
เว็บเซอร์วิส 

2.11 โครงการพัฒนาระบบนิทรรศการออนไลน์ ศก. - - - 10.0 10.0 20.0 มีระบบนิทรรศการออนไลน์ ทุกสํานัก 
2.12 โครงการ E-Book คลังข้อมลูหนังสือกรมศิลปากร ศก 5.0 10.0 - - - 15.0 จํานวน E-Book  
2.13 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเว็บไซต์นําเสนอข้อมูลสื่อ

สาระองค์ความรู้ฯ รวมทัง้กจิกรรมการบํารุงรักษาข้อมลู
ให้มีความถูกต้องทันสมัย 

สวธ. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 รูปแบบและข้อมูลบน
เว็บไซต์มีความถูกต้อง
ทันสมัย 

 

2.14 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล เพือ่การนําเสนอสื่อสาระฯ 

สวธ. - - - 2.0 2.0 4.0 - มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลผลงานวิจัยทาง
วัฒนธรรม 

- มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลมรดกภูมปิัญญา
ทางวัฒนธรรม (ICH) 

 

2.15 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเว็บไซต์นําเสนอข้อมูลสื่อ
สาระองค์ความรู้ฯ รวมทัง้การบํารุงรกัษาข้อมูลให้มี
ความถูกต้องทันสมัย 

สศร. 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 2.3 รูปแบบและข้อมูลเว็บไซต์มี
ความถูกต้องทันสมัย 

 

2.16 โครงการพัฒนาระบบนิทรรศการออนไลน์ สศร. 2.5 1.0 1.0 1.0 1.0 6.5 มีระบบนิทรรศการออนไลน์  
2.17 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการคลังภาพกจิกรรม สศร. 0.5 0.2 0.1 0.1 0.5 1.4 มีระบบบรหิารจัดการคลัง

ภาพกิจกรรม 
 

2.18 โครงการพัฒนาระบบริหารจัดการผลงานวิจัย สศร. - - - 1.0 0.15 1.15 มีระบบบรหิารจัดการผลงานวิจัย 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

2.19 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (Collection Management) 

สศร. - - 2.5 0.38 0.38 3.26 มีระบบบรหิารจัดการผล 
งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

 

2.20 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเว็บไซต์นําเสนอข้อมูลสื่อ
สาระองค์ความรู้ฯ รวมทัง้กจิกรรมการบํารุงรักษาข้อมลู
ให้มีความถูกต้องทันสมัย 

สบศ. - 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 รูปแบบและข้อมูลบน
เว็บไซต์มีความถูกต้อง
ทันสมัย (Update) 

 

2.21 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุง Mobile Application เพื่อ
นําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ฯ ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัย 

สบศ. - - 1.0 0.15 0.15 1.3 มี Mobile Application 
นําเสนอสื่อสาระองค์ความรู ้

 

2.22 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบนําเสนอสื่อสาระองค์
ความรู้บนแผนที่ภูมิศาสตร์ (GIS) 

สบศ. - - 0.5 0.5 0.5 1.5 จํานวนหน่วยงานในสงักัด
และหน่วยงานอื่นๆที่ใช้สือ่
สาระองค์ความรู้เชิง
ภูมิศาสตร ์

 

2.23 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเว็บไซต์องค์กร ศมส. 0.5 - - - - 0.5 รูปแบบและข้อมูลมีความทันสมัย 
2.24 โครงการพัฒนาระบบคลงัข้อมลูด้านสงัคม-วัฒนธรรม ศมส. 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 50.0 จํานวนฐานข้อมูลที่

ให้บรกิาร 
 

2.25 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการคลังข้อมูล ศมส. 0.7 2.0 - - - 2.7 ฐานข้อมูลของศูนย์ฯได้รบั
การบรูณาการให้สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลและ
ให้บรกิารในจุดเดียวได้ 

 

2.26 โครงการพัฒนาระบบนิทรรศการ และการจัดแสดง ศมส. - - 5.0 0.5 0.5 6.0 - มีระบบนิทรรศการและ
การจัดแสดง 

- จํานวนผู้ใช้บรกิาร 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

2.27 โครงการพัฒนาสถานีออนไลน์ SAC Channel ศมส. 0.5 - - - - 0.5 จํานวนผู้ใช้บรกิาร  
2.28 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสารสนเทศเว็บไซต์

นําเสนอข้อมูลสื่อสาระองค์ความรู้ฯ และฐานข้อมูลของ
ศูนย์คุณธรรมรวมทัง้กจิกรรมการบํารุงรักษาข้อมลูใหม้ี
ความถูกต้องทันสมัย 

ศคธ. - 2.0 2.0 1.0 1.0 6.0 - มีระบบฐานข้อมลู
เครือข่ายคุณธรรมความดี 
(บุคคล, องค์กร) 

- มีระบบฐานข้อมลูฝึก 
อบรมที่ทันสมัย (Update) 

- มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลสมัชชาคุณธรรม 

- รูปแบบและข้อมูลบน
เว็บไซต์มีความถูกต้อง
ทันสมัย 

 

2.29 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 

ศคธ. - - - 0.5 0.08 0.58 จํานวนบทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ 

 

2.30 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูองค์
ความรู้ศูนย์คุณธรรม (หลักสูตรและงานวิจัย) 

ศคธ. - - - 0.5 0.08 0.58 จํานวนหลักสูตร/งานวิจัย  

2.31 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเว็บไซต์นําเสนอข้อมูลสื่อ
สาระองค์ความรู้ฯ รวมทัง้กจิกรรมการบํารุงรักษาข้อมลู
ให้มีความถูกต้องทันสมัย 

หภ. - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 รูปแบบและข้อมูลการ
นําเสนอมีความถูกต้อง
ทันสมัย 

 

2.32 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุง Mobile Application เพื่อ
นําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ฯ ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัย 

หภ. - - - - 2.0 2.0 - มี Mobile Application 
- จํานวนผู้ดาวน์โหลดใช้งาน 

 

รวมงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 2  43.72 91.93 78.65 70.38 75.24 359.92   
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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 ICT เพื่อดํารงชีวิตและประกอบอาชีพฯ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. แผนงานพฒันาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1 โครงการจัดทําแผน/พฒันาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะ

ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สรม. 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0 มีแผนพฒันาผูบ้รหิาร 

ผู้ใช้งาน และนักเทคนิค 
 

1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร 

สป. - - 1.0 1.0 1.0 3.0 มีแผนพฒันาผูบ้รหิาร 
ผู้ใช้งาน และนักเทคนิค 

 

1.3 โครงการจัดทําแผน/พฒันาบุคลากรเพื่อพูนทักษะ
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศน. - - 0.5 0.5 0.5 1.5 มีแผนพฒันาผูบ้รหิาร 
ผู้ใช้งาน และนักเทคนิค 

 

1.4 โครงการจัดสรรตําแหน่งหน้าทีห่รอืเพิม่บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศน. - - 0.5 0.5 0.5 1.5 มีเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานดูแล
บํารุงรักษา ICT เพิ่มขึ้น 

วุฒิปรญิญาตรี
ด้าน ICT 2 คน 

1.5 โครงการจัดทําแผน/พฒันาบุคลากรเพื่อพูนทักษะ
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศก. 0.4 0.4 1.0 1.0 1.0 3.8 มีแผนพฒันาผูบ้รหิาร 
ผู้ใช้งาน และนักเทคนิค 

ทุกสํานัก 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1.6 โครงการจัดทําแผน/พฒันาบุคลากรเพื่อพูนทักษะ
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สวธ. 0.2 0.7 0.7 0.7 0.7 3.0 มีแผนพฒันาผูบ้รหิาร 
ผู้ใช้งาน และนักเทคนิค 

 

1.7 โครงการจัดสรรตําแหน่งหน้าทีห่รอืเพิม่บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึง่มีวุฒิการศึกษา
และคุณสมบัติความสามารถที่เหมาะสมต่อความต้องการ
ของแต่ละฝ่าย 

สวธ. - - 0.5 0.5 0.5 1.5 จํานวนบุคลากรด้าน ICT 
ที่เพิ่มมากขึ้น 

วุฒิปรญิญาตรี
ด้าน ICT 2 คน 

1.8 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกระบวนการ 
พัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีดิจทิัลทั้งภายในและ
ภายนอก สวธ. 

สวธ. - - - - - - มีเครือข่ายความร่วมมือใน
การใช้งานดิจิทัล 

ดําเนินการจัด
ประชุมเท่านั้น 

1.9 โครงการจัดทําแผน/พฒันาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะ
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สศร. - - 0.5 0.5 0.5 1.5 มีแผนพฒันาผูบ้รหิาร 
ผู้ใช้งาน และนักเทคนิค 

 

1.10 โครงการจัดสรรตําแหน่งหน้าทีห่รอืเพิม่บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึง่มีวุฒิการศึกษา
และคุณสมบัติความสามารถที่เหมาะสมต่อความ
ต้องการของแต่ละฝ่าย 

สศร. - - 0.5 0.5 0.5 1.5 จํานวนบุคลากรด้าน ICT 
ที่เพิ่มมากขึ้น 

วุฒิปรญิญาตรี
ด้าน ICT 2 คน 

1.11 โครงการจัดทําแผน/พฒันาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะ
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สบศ. - 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 มีแผนพฒันาผูบ้รหิาร ครู 
อาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเทคนิค 

 

1.12 โครงการจัดสรรตําแหน่งหน้าทีห่รอืเพิม่บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึง่มีวุฒิการศึกษา
และคุณสมบัติความสามารถที่เหมาะสมต่อความ

สบศ. - 3.24 3.24 3.24 3.24 12.96 จํานวนเจ้าหน้าที่ด้าน ICT 
ของสถาบันและวิทยาลัย 
(กระทรวงดําเนินการขอ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

ต้องการของสถาบัน และวิทยาลัย (กระทรวง
ดําเนินการขอตั้งงบประมาณ) เพื่ออย่างน้อยจะลด
ภาระของครู อาจารย์ ในการจัดทําข้อมลูด้านการศึกษา 

ตั้งงบประมาณ) 

1.13 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
กระบวนการพฒันาและใช้งานเทคโนโลยีดิจทิัล 
ระหว่างหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกสงักัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลปเ์พื่อทีอ่ย่างน้อยจะเกิดสงัคมการร่วม
ปรึกษาหารือและคําแนะนําอย่างกว้างขวาง 

สบศ. - - 0.1 0.1 0.1 0.3 มีเครือข่ายความร่วมมือทัง้
ภายในและภายนอก 

 

1.14 โครงการจัดทําแผน/พฒันาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะ
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศมส. 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0 มีแผนพฒันาผูบ้รหิาร 
ผู้ใช้งาน และนักเทคนิค 

 

1.15 โครงการจัดทําแผน/พฒันาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะ
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศคธ. - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 มีแผนพฒันาผูบ้รหิาร 
ผู้ใช้งาน และนักเทคนิค 

 

1.16 โครงการจัดทําแผน/พฒันาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะ
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หภ. 0.2 1.2 1.2 1.2 1.2 5.0 มีแผนพฒันาผูบ้รหิาร 
ผู้ใช้งาน และนักเทคนิค 

อบรมทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2. แผนงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
2.1 *โครงการระบบบรหิารจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน 

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

ความรู้ (KM) 
 

2.2 โครงการระบบบรหิารจัดการองค์ความรูเ้พื่อการ
ปฏิบัติงาน (Knowledge Management) 

ศก. - - - 2.5 2.5 5.0 มีระบบบรหิารจัดการองค์
ความรู้ (KM) 

ทุกสํานัก 

2.3 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์ความรู้เพื่อการ
ปฏิบัติงาน (Knowledge Management) 

สบศ. - 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 มีระบบบรหิารจัดการองค์
ความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

3. แผนงานสร้างสังคมคุณภาพด้วยความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

3.1 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมลูกลางทางวัฒนธรรม สป. - - 5.0 5.0 5.0 15.0 ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้งาน 

 

3.2 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ศน. - - 0.4 0.4 0.4 1.2 มีระบบสังคมเครือข่าย
ออนไลน์ 

 

3.3 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์ สวธ. - - - - - - มีเครือข่าย Social media ไม่ใช้งบประมาณ 
3.4 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์ทาง

การศึกษา 
สบศ. - - 0.2 0.2 0.2 0.6 มีระบบเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ด้านการศึกษา 
 

รวมงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 3  1.20 8.14 22.94 20.94 20.94 74.16   
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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. 
สรม. 
 

- - 2.0 2.0 2.0 6.0 มีแผนการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย บรหิาร
ความเสี่ยงและแผนสํารอง
ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร

 

1.3 โครงการจัดทําระบบป้องกันความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สป. 
สรม. 

- - 20.0 15.0 10.0 45.0 มีระบบปอ้งกันความมั่นคง
ปลอดภัย ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร

 

1.4 โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

ศน. - - 0.3 0.3 0.3 0.9 มีแผนบริหารความเสี่ยง
ด้าน ICT  

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1.5 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศน. - - 0.3 0.3 0.3 0.9 มีแผนรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน ICT ตาม
มาตรฐาน ISO 27001 

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.6 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร 

ศน. - - 0.3 0.3 0.3 0.9 มีแผนฉุกเฉินด้าน ICT 
เพื่อบรรเทาความเสียหาย/
ผลกระทบในภาวะวิกฤติ 

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.7 โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

ศก. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.5 มีแผนบริหารความเสี่ยง
ด้าน ICT 

ทุกสํานัก 

1.8 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศก. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.5 มีแผนรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน ICT 

ทุกสํานัก 

1.9 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร 

ศก. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.5 มีแผนฉุกเฉินด้าน ICT ทุกสํานัก 

1.10 โครงการสง่เสรมิสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวรท์ี่มลีิขสิทธิ์
ถูกต้อง 

ศก. - 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0 มีลิขสทิธิ์โปรแกรม Office 
และลิขสิทธิ์โปรแกรม 
Graphic Design 

ทุกสํานัก 

1.11 โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สวธ. 2.0 0.5 0.5 0.5 0.5 4.0 มีแผนบริหารความเสี่ยง
ด้าน ICT 

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.12 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สวธ. - 2.0 0.5 0.5 0.5 3.5 มีแผนรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน ICT 

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.13 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

สวธ. - 2.0 0.5 0.5 0.5 3.5 มีแผนฉุกเฉินด้าน ICT ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1.14 โครงการสง่เสรมิสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวรท์ี่มลีิขสิทธิ์
ถูกต้อง 

สวธ. - - 1.0 1.0 1.0 3.0 จํานวนลิขสทิธิ์ซอฟต์แวร ์  

1.15 โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย 

สวธ. - - - - - - ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่
ตระหนักในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย 

ประชาสมัพันธ์
ทุกครั้งที่มีการ
ประชุมภายใน 

1.16 โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สศร. - - - 2.0 0.5 2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยง
ด้าน ICT 

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.17 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สศร. - - - 2.0 0.5 2.5 มีแผนรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน ICT 

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.18 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

สศร. - - - 2.0 0.5 2.5 มีแผนฉุกเฉินด้าน ICT ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.19 โครงการจัดทําแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป ์

สบศ. - - 0.1 0.1 0.1 0.3 มีนโยบายและแนวปฏิบัติ
และข้อกําหนดมาตรการที่
ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน ICT 

 

1.20 โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สบศ. - 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 มีแผนบริหารความเสี่ยง
ด้าน ICT 

 

1.21 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สบศ. - 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 มีแผนรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน ICT 

 

1.22 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

สบศ. - 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 มีแผนฉุกเฉินด้าน ICT  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1.23 โครงการสง่เสรมิสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวรท์ี่มลีิขสิทธิ์
ถูกต้อง (กระทรวงดําเนินการขอตั้งงบประมาณ) 

สบศ. - 3.15 3.15 - - 6.3 เพื่อปฏิบัติงาน 2,000 เครื่อง เพือ่การเรียน
การสอน 1,000 เครื่อง (ปลีะ 1,500 เครื่อง) 

1.24 โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศมส. - - - 0.3 0.1 0.4 มีแผนบริหารความเสี่ยง
ด้าน ICT 

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.25 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศมส. - 0.3 0.1 0.1 0.1 0.6 มีแผนรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน ICT 

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.26 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ศมส. - - - - 0.3 0.3 มีแผนฉุกเฉินด้าน ICT ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.27 โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศคธ. - 0.05 0.05 0.05 0.05 0.20 มีแผนบริหารความเสี่ยง
ด้าน ICT 

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.28 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศคธ. - 0.05 0.05 0.05 0.05 0.20 มีแผนรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน ICT 

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.29 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ศคธ. - 0.10 0.05 0.05 0.05 0.25 มีแผนฉุกเฉินด้าน ICT ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.30 โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หภ. 0.2 0.05 0.05 0.05 0.05 0.4 มีแผนบริหารความเสี่ยง
ด้าน ICT 

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.31 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หภ. - 0.2 0.05 0.05 0.05 0.35 มีแผนรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน ICT 

ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

1.32 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

หภ. - 0.2 0.05 0.05 0.05 0.35 มีแผนฉุกเฉินด้าน ICT ปีแรกจัดทําแผน 
ปีต่อมาทบทวน 

รวมงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 4  3.10 20.40 42.85 41.00 31.60 138.95   



 

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

153 

 

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. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียงฯ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

1. โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมการศาสนา 

ศน. - - 2.0 1.0 1.0 4.0 - มีกฎระเบียบเพื่ อการ
จัดตั้งส่วนงานใหม่ 

- มีการจัดสรรตําแหน่ง
หน้าที่ทีเ่หมาะสมต่อการ
ดําเนินงานของศูนย์ ICT 

ยกระดับ
โครงสร้าง
ทีมงานปจัจุบัน 

2. โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดก
ศิลปวัฒนธรรม 

ศก. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 ความคล่องตัวในการ
บรหิาร 

ศทศ. 

3. โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 

สวธ. - - - 1.0 1.0 2.0 - มีกฎระเบียบเพื่ อการ
จัดตั้งส่วนงานใหม่ 

- มีการจัดสรรตําแหน่ง
หน้าที่ทีเ่หมาะสมต่อการ
ดําเนินงานของศูนย์ ICT 

ยกระดับ
โครงสร้าง
ทีมงานปจัจุบัน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

4. โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

สศร. - - - 1.0 1.0 2.0 - มีกฎระเบียบเพื่ อการ
จัดตั้งส่วนงานใหม่ 

- มีการจัดสรรตําแหน่ง
หน้าที่ทีเ่หมาะสมต่อการ
ดําเนินงานของศูนย์ ICT 

ยกระดับ
โครงสร้าง
ทีมงานปจัจุบัน 

5. โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

สบศ. - - 1.0 1.0 1.0 3.0 ความคล่องตัวในการ
บรหิารจัดการ 

 

6. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ 
6.1 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่อง PC Server และหน่วย

จัดเกบ็ข้อมลู เพื่อรองรับคลังภาพและกิจกรรมของ
รัฐมนตร ี

สรม. - 0.02 0.02 0.02 0.02 0.08 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่
เพียงพอต่อการใช้งาน 

 

6.2 โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

สป. 6.0 6.0 15.0 20.0 25.0 72.0 จํานวนเครื่องแม่ข่ายและ
หน่วยจัดเกบ็ข้อมลู ที่
ติดตั้งและใหบ้รกิาร 

 

6.3 โครงการเช่าอุปกรณ์และบริการเชื่อมต่อเครือข่าย
กระทรวงวัฒนธรรม 

สป. 11.3 11.3 20.0 22.0 25.0 89.6 จํานวนอุปกรณ์พร้อม
ลิขสิทธิ์การใช้งาน 

รวมค่าเช่า 
Internet และ
บริการ 

6.4 โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

สป. 1.0 1.0 2.0 2.2 2.5 8.7 จํานวนเครื่องมืออปุกรณ์ที่
จําเป็น 

 

6.5 โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ สป. 12.4 29.7 30.0 32.0 35.0 139.1 จํานวนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

6.6 โครงการจัดทําห้องเครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และห้อง
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม ณ ที่ตั้งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม ่

สป. - 13.5 - - - 13.5 
 

ห้องเครื่องแม่ข่ายและห้อง
ศูนย์ปฏิบัติการฯ สามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อการย้ายไป
ยังสํานักงาน
แห่งใหม ่

6.7 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องแม่ข่าย (Server) และ
หน่วยจัดเกบ็ข้อมลู 

ศน. - - 1.0 - - 1.0 หน่วยประมวลผลและพื้นที่
จัดเกบ็ข้อมลูที่เพียงพอ 

 

6.8 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงอปุกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย 
(Network) และอปุกรณ์ป้องกันการบุกรุกโจมตีระบบ
เครือข่าย พร้อมลิขสิทธิ์ 

ศน. - - 0.5 - - 0.5 จํานวนความสําเรจ็ในการ
ถูกบุกรกุโจมตีระบบ 

 

6.9 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องมืออปุกรณ์ที่จําเป็นต่อ
การควบคุมหรือใช้งานในหอ้งเครื่องแม่ข่าย 

ศน. - - 0.5 - - 0.5 จํานวนอุปกรณ์เครื่องมือที่
จําเป็นต่อการใช้งาน 

 

6.10 โครงการจัดจ้างผู้ใหบ้ริการเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต
ความเร็วสูง 

ศน. 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 10.0 ขนาดความเร็วและระดับ
เสถียรภาพการใช้งาน 

 

6.11 โครงการจัดหาคอมพิวเตอรล์ูกข่าย คอมพิวเตอร์
สํานักงาน และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

ศน. - - 0.6 0.6 0.6 1.8 จํานวนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

 

6.12 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องแม่ข่าย (Server) และ
หน่วยจัดเกบ็ข้อมลู (Storage) 

ศก. - 7.706 6.0 1.0 1.0 15.706 จํานวนเครื่องแม่ข่ายและ
หน่วยจัดเกบ็ข้อมลู ที่
ติดตั้งและใหบ้รกิาร 

บริการ Hosting 
ทุกสํานัก 

6.13 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงอปุกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย 
(Network) และอปุกรณ์ป้องกันการบุกรุกโจมตีระบบ
เครือข่าย พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน (ส่วนกลาง) 

ศก. - - 5.8 1.0 1.0 7.8 จํานวนอุปกรณ์พร้อม
ลิขสิทธิ์การใช้งาน 

ศทศ. 
ทุกสํานัก 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

6.14 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องมืออปุกรณ์ที่จําเป็นต่อ
การควบคุม/ใช้งานในห้องเครื่องแม่ข่าย (Server room)

ศก. - - 6.0 2.0 2.0 10.0 จํานวนอุปกรณ์ ศทศ. 
ทุกสํานัก 

6.15 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงหน่วยงานภายในกรม 
และอินเทอรเ์น็ต 

ศก. 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 75.0 ระดับประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพการใช้งาน 

ศทศ. 
ทุกสํานัก 

6.16 โครงการจัดหาคอมพิวเตอรล์ูกข่าย คอมพิวเตอร์
สํานักงาน และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

ศก. 8.251 9.0505 11.0 11.0 10.0 49.3015 จํานวนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

ทุกสํานัก 

6.17 โครงการพัฒนาระบบ WiFi แหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรม 

ศก. - 1.2 1.2 1.2 1.2 4.8 ระดับประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพการใช้งาน 

ศทศ. 
ทุกสํานัก 

6.18 โครงการจัดหาระบบป้องกัน Virus สําหรับคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย 

ศก. 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 3.0 จํานวนเครื่องลูกข่ายที่มี
ระบบป้องกัน Virus 

ศทศ. 

6.19 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องแม่ข่าย (Server) และ
หน่วยจัดเกบ็ข้อมลู (Storage) 

สวธ. - 2.0 - - - 2.0 จํานวนเครื่องแม่ข่ายและ
หน่วยจัดเกบ็ข้อมลู ที่ติดตั้ง
และใหบ้ริการ 

 

6.20 โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

สวธ. 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 15.0 ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้ระบบเครือข่าย 

 

6.21 โครงการจัดหาคอมพิวเตอรล์ูกข่าย คอมพิวเตอร์
สํานักงาน และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

สวธ. - - - 3.7 3.7 7.4 จํานวนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

 

6.22 โครงการค่าบํารงุรกัษาระบบเครือข่าย (Network) สวธ. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.5 เสถียรภาพของเครอืข่าย  
6.23 โครงการค่าบํารงุรกัษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สวธ. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 เสถียรภาพในการใช้งาน  
6.24 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องแม่ข่าย (Server) และ

หน่วยจัดเกบ็ข้อมลู (Storage) 
สศร. - - 1.0 - - 1.0 หน่วยประมวลผลและพื้นที่

จัดเกบ็ข้อมลูที่เพียงพอ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

6.25 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบป้องกันและรักษาความ
มั่นคงภายนอกและภายในเครือข่าย 

สศร. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 จํานวนความสําเรจ็ในการ
ถูกบุกรกุโจมตีระบบ 

 

6.26 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องมืออปุกรณ์ที่จําเป็นต่อ
การควบคุม/ใช้งานในห้องเครื่องแม่ข่าย (Server room)

สศร. - - 0.5 - - 0.5 จํานวนอุปกรณ์เครื่องมือที่
จําเป็นต่อการใช้งาน 

 

6.27 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงการบรหิารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์แสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

สศร. 15.0 15.0 10.0 10.0 10.0 60.0 ระดับของประสทิธิภาพ
และเสถียรภาพการใช้งาน 

 

6.28 โครงการจัดหาคอมพิวเตอรล์ูกข่าย คอมพิวเตอร์
สํานักงาน และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

สศร. - - 1.0 1.0 1.0 3.0 จํานวนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

 

6.29 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องแม่ข่าย (Server) และ
หน่วยจัดเกบ็ข้อมลู (Storage) 

สบศ. - 2.91 0.45 0.45 0.45 4.26 จํานวนเครื่องแม่ข่ายและ
หน่วยจัดเกบ็ข้อมลู
ทดแทน 

 

6.30 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงอปุกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย 
(Network) และอปุกรณ์ป้องกันการบุกรุกโจมตีระบบ
เครือข่าย ที่หมดอายุการใช้งาน (พร้อมลิขสิทธิ์การใช้
งาน) 

สบศ. - 6.0 1.2 1.2 1.2 9.6 จํานวนอุปกรณ์พร้อม
ลิขสิทธิ์การใช้งาน 

 

6.31 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องมืออปุกรณ์ที่จําเป็นต่อ
การควบคุม/ใช้งานในห้องเครื่องแม่ข่าย (Server room)

สบศ. - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 จํานวนเครื่องมืออปุกรณ์  

6.32 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในของหน่วยงาน 
เพื่อรองรับการใหบ้ริการนักเรียน นักศึกษาครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 

สบศ. - 6.0 7.2 7.44 1.5 22.1
4 

ระบบเครอืข่ายภายใน 18 หน่วยงาน (ปีละ 6 
หน่วยงาน) รวมการเชื่อมโยงกับส่วนกลาง 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

6.33 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรบัการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตได้อย่างครอบคลุมทกุพื้นที ่

สบศ. 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 23.0 ระดับของประสทิธิภาพ
และเสถียรภาพการใช้งาน 

ค่าเช่า Internet 
รวมทุกหน่วยใน
สังกัด 

6.34 โครงการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์
เพิ่มเติม/ทดแทน เพื่อสนับสนุนการทํางาน การเรียนการ
สอนทุกระดับ 

สบศ. 6.37 12.0 7.5 8.7 8.3 42.8
7 

จํานวนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 

 

6.35 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Main Data Center) ศมส. 0.2 0.2 0.2 7.0 10.0 17.6 จํานวนเครื่องมืออปุกรณ์  
6.36 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงอปุกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย 

(Network) และอปุกรณ์ป้องกันการบุกรุกโจมตีระบบ
เครือข่าย พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน 

ศมส. 0.3 0.3 0.3 2.0 0.5 3.4 - จํานวนเครื่องมืออปุกรณ์
- จํานวนลิขสทิธิ์การใช้งาน

 

6.37 โครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์
ทดแทน 

ศมส. 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 3.0 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ทดแทน 

 

6.38 โครงการพัฒนาเพื่อปรบัเปลี่ยนไปสู่ IPV6 ศมส. - 0.5 0.5 - - 1.0 จํานวนอุปกรณ์ที่รองรบั IPV6 
6.39 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องแม่ข่าย (Server) และ

หน่วยจัดเกบ็ข้อมลู (Storage) 
ศคธ. - 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 หน่วยประมวลผลและพื้นที่

จัดเกบ็ข้อมลูที่เพียงพอ 
 

6.40 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงอปุกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย 
(Network) และอปุกรณ์ป้องกันการบุกรุกโจมตีระบบ
เครือข่าย พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน 

ศคธ. - 0.4 0.4 0.4 0.4 1.6 จํานวนความสําเรจ็ในการ
ถูกบุกรกุโจมตีระบบ 

รวมค่าเช่า 
Internet  
0.28 ล้าน/ป ี

6.41 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องมืออปุกรณ์ที่จําเป็นต่อ
การควบคุมหรือใช้งานในหอ้งเครื่องแม่ข่าย (Server 
Room) 

ศคธ. - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 จํานวนอุปกรณ์เครื่องมือที่
จําเป็นต่อการใช้งาน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

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

6.42 โครงการจัดหาเครือ่งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ศคธ. - - 0.2 0.2 0.2 0.6 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 

6.43 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องแม่ข่าย (Server) และ
หน่วยจัดเกบ็ข้อมลู (Storage) 

หภ. - - 1.0 1.0 1.0 3.00 หน่วยประมวลผลและ
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่
เพียงพอ 

รองรับอาคาร
ใหม ่

6.44 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงอปุกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย 
(Network) และอปุกรณ์ป้องกันการบุกรุกโจมตีระบบ
เครือข่าย พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน 

หภ. 0.35 0.35 1.0 1.0 1.0 3.70 จํานวนความสําเรจ็ในการ
ถูกบุกรกุโจมตีระบบ 

รวมค่าเช่า 
Internet 

6.45 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงเครื่องมืออปุกรณ์ที่จําเป็นต่อ
การอนุรกัษ์ภาพยนตร ์

หภ. 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 25.0 จํานวนเครื่องมือ/อปุกรณ์
ที่จําเป็นต่อการใช้งาน 

รวม LTO 
Tape 

6.46 โครงการจัดหาเครือ่งคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ต่อพ่วง หภ. - - 0.4 0.4 0.4 1.20 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 

7. แผนงานพฒันา/ปรับปรุงศูนย์สํารองข้อมลู (DR Site) 
7.1 โครงการปรับปรงุ/บํารุงรกัษาศูนย์สํารองข้อมลู (DR 

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

ข้อมูล 
ปี 61-63 ย้าย
ไปอาคารใหม ่

7.2 โครงการทบทวนและฝึกซอ้มปฏิบัติการใช้ศูนย์สํารอง
ข้อมูล (DR Site) 

สป. - - 0.2 0.2 0.2 0.6 มีการฝึกซอ้มและทบทวน
การทํางานในภาวะฉุกเฉิน 

 

7.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสํารองข้อมลู (Backup) ศน. - - 0.3 0.3 0.3 0.9 มีระบบสํารองข้อมลูแยก
ต่างหากจาก Main 
Server 

 

7.4 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงศูนย์สํารองข้อมลู (DR Site) ศก. - - - 6.0 2.0 8.0 มีศูนย์สํารองข้อมลู ศทศ. 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม
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7.5 โครงการทบทวนและฝึกซอ้มปฏิบัติการใช้ศูนย์สํารอง
ข้อมูล (DR Site) ในกรณีฉุกเฉิน 

ศก. 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0 มีการฝึกซอ้มและทบทวน
การทํางานในภาวะฉุกเฉิน 

ศทศ. 
ทุกสํานัก 

7.6 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสํารองข้อมลู (Backup) 
โดยแยกต่างหากจากเครื่องแม่ข่ายหลัก (Main Server) 

สวธ. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.5 มีระบบสํารองข้อมลูแยก
ต่างหากจาก Main 
Server 

 

7.7 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสํารองข้อมลู (Backup) สศร. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.5 มีระบบสํารองข้อมลู  
7.8 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสํารองข้อมลู (Backup) สบศ. - 3.0 1.1 1.1 1.1 6.3 มีการฝึกซอ้มและทบทวน

การทํางานในภาวะฉุกเฉิน 
 

7.9 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงศูนย์ข้อมลูสํารอง (Backup 
Site) 

ศมส. - 6.0 0.6 0.6 0.6 7.8 มีศูนย์ข้อมูลสํารอง  

7.10 โครงการทบทวนและฝึกซอ้มปฏิบัติการใช้ศูนย์ข้อมลู
สํารอง (Backup Site) ในกรณีฉุกเฉิน 

ศมส. - - 0.2 0.2 0.2 0.6 มีการฝึกซอ้มและทบทวน
การรบัมือในภาวะฉุกเฉิน 

 

7.11 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสํารองข้อมลู (Backup) ศคธ. - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 มีระบบสํารองข้อมลู  
7.12 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสํารองข้อมลู (Backup) หภ. 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.50 มีระบบสํารองข้อมลู  

8. แผนงานพฒันาระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
8.1 โครงการระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
สป. - - 5.0 0.5 0.5 6.0 ระดับประสิทธิภาพและ

เสถียรภาพการใช้งาน 
 

8.2 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบประชุมทางไกล (Video 
Conference) 

ศน. - - 0.5 0.5 0.5 1.5 ระดับของประสทิธิภาพ
และเสถียรภาพการใช้งาน 

 

8.3 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบประชุมทางไกล (Video 
Conference) 

ศก. - 1.5 1.5 1.5 1.5 6.0 ระดับประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพการใช้งาน 

ศทศ. 
ทุกสํานัก 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
งาน 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมเงิน ตัวชี้วัด หมายเหตุ 2559 2560 2561 2562 2563 
8.4 โครงการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด ศก. 17.702 20.0 1.0 1.0 1.0 40.702 จํานวนกล้องวงจร

ปิด 
ทุกสํานัก 

8.5 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบประชุม
ทางไกล (Video Conference) 

สบศ. - 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 ระดับประสิทธิภาพ
และเสถียรภาพการ
ใช้งาน 

 

รวมงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 5  111.973 191.7365 182.97 190.51 191.97 869.1595   
รวมงบประมาณทุกยุทธศาสตร์  186.4635 465.7025 501.55 437.70 452.02 2,043.436   
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กระทรวงวัฒนธรรม 
 

สรุปภาพรวมงบประมาณ 
 

การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวง
วัฒนธรรมและหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เฉพาะแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เป็นเจ้าภาพ
หลักในแต่ละปีงบประมาณ พอสรุปได้ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม 

(ล้านบาท)2559 2560 2561 2562 2563 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการบริการ 
กระทรวงวัฒนธรรมและสํานักงานปลัดกระทรวง - 19.0 71.8 39.75 49.12 179.67 
สํานักงานรัฐมนตร ี 0.8 0.12 0.12 0.12 0.12 1.28 
กรมการศาสนา - - 3.80 1.98 1.98 7.76 
กรมศิลปากร (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 17.2705 87.276 46.57 34.32 44.90 230.3365
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 7.25 18.45 20.05 5.32 6.47 57.54 
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 0.20 2.50 6.00 5.05 4.70 18.45 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทัง้ส่วนกลางและ
หน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) 

- 9.70 11.10 14.70 12.15 47.65 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 0.30 0.30 1.20 1.70 1.30 4.80 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 0.20 6.95 4.40 3.78 2.88 18.21 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 0.45 9.20 9.10 8.15 8.65 35.55 

รวม 26.4705 153.496 174.14 114.87 132.27 601.2465
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล 
กระทรวงวัฒนธรรมและสํานักงานปลัดกระทรวง - - 15.0 6.5 6.5 28.0 
สํานักงานรัฐมนตร ี - - - - - - 
กรมการศาสนา - - 6.00 4.60 7.10 17.70 
กรมศิลปากร (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 26.62 70.13 25.50 35.00 35.00 192.25 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 9.00 
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 3.50 1.50 4.10 2.98 2.53 14.61 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทัง้ส่วนกลางและ
หน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) 

- 2.00 5.50 4.65 3.80 15.95 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 12.60 12.20 15.50 10.60 10.60 61.50 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) - 2.00 2.00 2.00 1.16 7.16 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) - 3.10 4.05 1.05 5.55 13.75 

รวม 43.72 91.93 78.65 70.38 75.24 359.92 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม 

(ล้านบาท)2559 2560 2561 2562 2563 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
กระทรวงวัฒนธรรมและสํานักงานปลัดกระทรวง - - 11.0 6.5 6.5 24.0 
สํานักงานรัฐมนตร ี 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0 
กรมการศาสนา - - 1.40 1.40 1.40 4.20 
กรมศิลปากร (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 0.40 0.40 1.00 3.50 3.50 8.80 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 0.20 0.70 1.20 1.20 1.20 4.50 
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย - - 1.00 1.00 1.00 3.00 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทัง้ส่วนกลางและ
หน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) 

- 5.24 5.54 5.54 5.54 21.86 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) - 0.20 0.20 0.20 0.20 0.80 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 0.20 1.20 1.20 1.20 1.20 5.00 

รวม 1.20 8.14 22.94 20.94 20.94 74.16 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
กระทรวงวัฒนธรรมและสํานักงานปลัดกระทรวง - - 24.0 19.0 14.0 57.0 
สํานักงานรัฐมนตร ี - - - - - - 
กรมการศาสนา - - 0.90 0.90 0.90 2.70 
กรมศิลปากร (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 0.90 10.90 10.90 10.90 10.90 44.50 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 2.00 4.50 2.50 2.50 2.50 14.00 
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย - - - 6.00 1.50 7.50 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทัง้ส่วนกลางและ
หน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) 

- 4.05 4.15 1.00 1.00 10.20 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) - 0.30 0.10 0.40 0.50 1.30 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) - 0.20 0.15 0.15 0.15 0.65 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 0.20 0.45 0.15 0.15 0.15 1.10 

รวม 3.10 20.40 42.85 41.00 31.60 138.95 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์และระบบเครือข่าย ให้มีความ
เหมาะสมทันสมัย 

กระทรวงวัฒนธรรมและสํานักงานปลัดกระทรวง 30.7 61.5 73.2 77.9 89.2 332.5 
สํานักงานรัฐมนตร ี - 0.02 0.02 0.02 0.02 0.08 
กรมการศาสนา 2.00 2.00 7.40 4.40 4.40 20.20 
กรมศิลปากร (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 42.753 56.2565 49.30 41.50 36.50 226.3095
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กระทรวงวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม 

(ล้านบาท)2559 2560 2561 2562 2563 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 4.10 6.10 4.10 8.80 8.80 31.90 
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 16.30 16.30 13.80 13.30 13.30 73.00 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทัง้ส่วนกลางและ
หน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) 

9.37 35.41 23.95 25.39 19.05 113.17 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 1.10 7.60 2.40 10.40 11.90 33.40 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) - 0.90 1.10 1.10 1.10 4.20 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 5.65 5.65 7.70 7.70 7.70 34.40 

รวม 111.973 191.7365 182.97 190.51 191.97 869.1595
 

สรปุภาพรวมงบประมาณทกุหน่วยงานภายใต้สงักัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม 

(ล้านบาท)2559 2560 2561 2562 2563 
1. การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการและการบรกิาร 
26.4705 153.496 174.14 114.87 132.27 601.2465

2. การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการ
สร้างเศรษฐกิจดิจิทัล 

43.72 91.93 78.65 70.38 75.24 359.92 

3. การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

1.20 8.14 22.94 20.94 20.94 74.16 

4. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

3.10 20.40 42.85 41.00 31.60 138.95 

5. การเพิม่ประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเครื่องมืออปุกรณ์และ
ระบบเครอืข่าย ให้มีความเหมาะสม
ทันสมัย 

111.973 191.7365 182.97 190.51 191.97 869.1595

รวมท้ังสิ้น 186.4635 465.7025 501.55 437.70 452.02 2,043.436

 
หมายเหตุ : งบประมาณที่ระบุไว้เป็นเพียงการประเมินเบื้องต้น ซึ่งในทางปฏิบัติจะต้องมีการสํารวจและสอบ

ราคา ณ ช่วงเวลาที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เน่ืองจาก ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทาง
เทคโนโลยีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดสรรงบประมาณ 
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